
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 
 

 

 

 

 

Nilton da Silva Souza 

 

 

 

 

O gesto regencial para além do compasso: uma discussão acerca das 

ferramentas da regência e de seus usos para a performance na música 

do século XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal - 2015  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 

 

 

 

 

 

Nilton da Silva Souza 

 

 

 

 

O gesto regencial para além do compasso: uma discussão acerca das 

ferramentas da regência e de seus usos para a performance na música 

do século XX 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial à 

obtenção do título de Mestre em Música ao Programa de 

Pós-Graduação em Música da EMUFRN sob a linha de 

pesquisa Processos e Dimensões da Produção Artística 

– Práticas Interpretativas da Música do Século XX e 

XXI: Regência.   

 

 

Orientador: Professor Dr. André Luiz Muniz de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal - 2015  





Dedicatória  

Dedico este trabalho ao meu pai e primeiro professor de música, Nelson Souza, por 

tudo o que ele significa para a cultura a minha amada Traipu.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimentos 

 

Agradeço aos docentes do PPGMUS-UFRN e ao meu orientador Dr. André Muniz, 

que tanto contribuíram com nossa formação. Em especial aos amigos José Renato e Gerônimo 

Brito pela parceria e colaboração mutua durante esses dois anos de intensa atividade 

acadêmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gesture are entirely personal [...] personal as a voice. 

                                                                                                                   Pierre Boulez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo  

SOUZA, Nilton da Silva. O gesto regencial para além do compasso: uma discussão acerca 

das ferramentas da regência e de seus usos para a performance na música do século XX. 

2015. 52 f. Dissertação de Mestrado – Escola de Música da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2015.  

 

Este trabalho foi fruto da pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 

em Música da Escola de Música da UFRN sob a orientação do Dr. André Luiz Muniz de 

Oliveira que buscou uma reflexão acerca do gesto regencial e suas implicações no que tange 

aos elementos objetivos e subjetivos da performance atrelados a uma gama de ferramentas 

regenciais concebidas de acordo com a tradição da música histórica. Como ferramenta de 

análise gestual foi utilizado o método PatternCube de Harold Farbermann. Foram utilizados 

vídeos dos regentes Pierre Boulez e Valery Gergiev, ambos regendo A Sagração da 

Primavera de Igor Stravinsky. Na análise dos vídeos observamos o uso técnico do aparato 

gestual dos regentes em detrimento do gesto musical fundamentado em Hatten. A pesquisa 

nos revelou a importância do uso de ferramentas analíticas no auxílio a subsidiar um 

direcionamento a performance na regência.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

SOUZA, Nilton da Silva. The regency gesture beyond the compass: a discussion about  

regency tools and its uses for the performance in the 20th century music. 2015. 52 p. 

Master’s dissertation - Music School at the Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, 

2015.  

 

This work is the result of a master’s program research developed in the post graduation 

program in music at the Music School of the UFRN ( Federal University of Rio Grande do 

Norte) under the orientation of Dr. Andre Luiz Muniz de Oliveira which aimed at making a 

reflexion about regency  gestures and its implications about the objective and subjective 

elements of the performance connected to a number of regency tools concieved in accordance 

with the tradition of historic music.  As a tool for gestual analysis we’ve used the Harold 

Farbermann PatternCube  method. We’ve used videos from conductors Pierre Boulez e 

Valery Gergiev, both conducting Igor Stravinsky’s Rite of Spring. In the analysis of the 

videos we’ve observed the technical use of the gestual aparatus  instead of the use of musical 

gestures fundamented in Hatten. The research showed us the importance of the use of 

analitical tools in helping subsidise a direction in performance in regency. 
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1. Introdução  

 

Esta pesquisa teve como princípio norteador a concepção sobre interpretação 

implícita em Hatten de que o gesto é a concretização da música na interpretação do 

performer, ao partirmos da afirmação de que os gestos musicais são “unidades energéticas 

significativas que dão forma ao som através do tempo” (HATTEN, 2004, p. 95). Entendendo a 

validade dessa premissa buscou-se fundamento na análise gestual enquanto ação espacial da 

condução, tendo essa ação de movimentos e gesticulação como o próprio gesto musical. 

Nessa pesquisa as concepções histórico-musicais relacionadas à construção das 

ferramentas atreladas à regência foram pensadas a partir do Tratado de Instrumentação e 

Orquestração Moderna1 de Berlioz, em que o gestual do regente foi sedimentado a partir de 

arquétipos gestuais baseados na organização espacial do tempo musical, da dinâmica e do 

estilo. Nesse contexto as ferramentas gestuais do regente apresentam-se na “condição de 

aspectos mecânicos de sua arte” (MACDONALD, 2002, p. 338). Corroborando com Berlioz, 

Scherchen (apud MUNIZ NETO, 2003, p. 48), ratifica que “a regência consiste na clara e 

exata representação do curso métrico da obra, com ajuda do gesto como único meio de 

expressão, e na tradução plástica e inequívoca das forças expressivas e construtivas que dão 

forma à obra”.  

As relações historicamente constituídas que nortearam a praxis da regência e que 

tem fundamento nas relações entre gesto musical e gestual na regência ampliam-se à luz das 

relações de objetividade e subjetividade interpretativa por assim a entendermos poder 

possibilitar ao regente o seu lugar enquanto intérprete2. Vasconcelos (1992, p. 171), 

respaldado por Henri Temianka apresenta a definição de interpretação subjetiva como aquela 

que está a “procurar um significado escondido nas notas musicais, sob as notas e além das 

notas” enquanto que convenciona como interpretação objetiva ou literal a interpretação 

“restrita aos detalhes fornecidos pelo compositor”. Nesse aspecto faz-se necessário adentrar 

com mais propriedade no que tange a compreensão das relações interpretativas à luz do 

advento da música moderna e suas implicações para a performance musical.    

                                                           
1 O tratado de Instrumentação e Orquestração Moderna de Hector Berlioz (Grand Traité d’Instrumentation et 

d’Orchestration modernes) foi escrito por volta de 1843-44. Depois, em 1855 foi revisado e incluído um capítulo 

que tratava sobre o chefe de orquestra (Le chef d’orchestre). No início do século XX, foi ampliado por Richard 

Strauss e depois traduzido do francês para o inglês e o alemão. Cf. Macdonald, 2002. 
2 O texto refere-se ao processo histórico de construção do regente enquanto intérprete da música. Entendemos 

que o processo histórico das várias práticas musicais do regente à frete dos mais variados grupos possibilitou no 

século XIX um lugar privilegiado para o regente na condução de grupos musicais.  
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A esse respeito fica compreendido que essas ferramentas nos induzem a pensar a 

regência enquanto detentora de dois aspectos: o gestual do regente enquanto aspecto 

mecânico; e o gesto musical na regência enquanto parâmetro de expressão interpretativa e 

realização artística.  Laboisière entende que: 

 

podemos ver a interpretação musical não exatamente somente como resultado 

sonoro, mas também como processo, um movimento que deixa ver o vão, o entre o 

possível da obra e a capacidade estética, entre a leitura e a poética do gesto 

performático, entre o comunicar e o sentir. (LABOISSIERE, 2004, p. 8., g.n) 

 

A concepção da autora sobre interpretação corrobora com a diferença explicitada 

acima por entendermos que o gesto musical na regência necessita da expressão de um aparato 

gestual “mecânico” para que haja a simbiose no ato da comunicação entre condutor e 

conduzidos. Faz-se necessário deixar clara essa diferença por a entendermos ser de imensa 

importância no processo histórico de construção do gesto musical e por ser este o meio pelo 

qual o intérprete condicionou3 a transmissão das informações necessárias para a concretização 

musical, por assim dizer.  

Ao citar que o “gesto é inteiramente pessoal [...] pessoal como uma voz”4, Boulez 

em entrevista a Jean Vermeil, coloca o ato da interpretação como momento único da 

expressão artística do regente (VERMEIL, 1996, p. 64). Dessa forma a impressão pessoal da 

compreensão poética do intérprete, que tem o gesto regencial como meio de transmissão do 

seu entendimento ao grupo musical, desempenha relevante papel conceptivo na performance 

da regência.  

O direcionamento tomado por Boulez intensifica uma discussão que vem de 

encontro ao conceito moderno de música e ao uso das ferramentas regenciais diretamente 

atreladas a música histórica. Assim entendida essa prerrogativa como oriunda do 

desvencilhamento da figura do regente do seu passado histórico, onde não havia uma 

simbiose da atuação deste com a figura do compositor. (C.f. FUBINI, 1994; LIMA, 2005, p. 

21) 

Objetivando ilustrar o problema surgido a partir dos conceitos expostos acima, a 

análise se direciona ao gestual dos regentes Pierre Boulez e Valery Gergiev. O foco do 

trabalho deteve-se nas relações de objetividade e subjetividade interpretativa. Contudo, fomos 

                                                           
3 Entendemos que os vários meios possíveis aos quais o regente dispõe para a indicação das suas intenções sobre 

uma determinada obra musical devem ter a sua relevância ressaltada, como os gestos faciais. Entretanto cabe 

salientar que a relevância do gestual mecânico está referendada historicamente e que o uso de outras 

gesticulações são aditivos que aparecem no papel de complemento do aparato técnico do regente.  
4 Gesture are entirely personal [...] personal as a voice.  
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levados a inferir que existe a possibilidade de um gestual altamente objetivo ser traduzido em 

interpretação subjetiva; ou mesmo que um gestual subjetivo possa levar a uma interpretação 

altamente objetiva aos princípios norteadores do estilo musical ou concepção compositiva.  

A ferramenta de análise escolhida foi o método de representação gráfica do gesto 

regencial denominado por Harold Farbermann como PatternCube, e que consiste de um 

sistema de mapeamento tridimensional do gestual regencial.  A escolha da ferramenta 

justifica-se por sua capacidade de subsidiar o mapeamento desse gestual na execução de 

trechos musicais e permite o detalhamento das mais variadas nuanças. Para a consecução dos 

objetivos de pesquisa, o uso da ferramenta PatternCube atuou de forma decisiva por 

entendermos que a análise espacial do gestual pode contribuir significativamente para o 

entendimento das relações de objetividade e subjetividade interpretativa no contexto exposto.    

A investigação acerca do gestual regencial tem se apresentado, a partir de 

ferramentas analíticas, como instrumento de relevância acadêmica por permitir a ampliação 

do conhecimento a respeito da performance na regência ao mesmo tempo que traz luz a 

questões controversas por tratar objetividade e subjetividade na interpretação musical.  

 

    

2. O gesto regencial para além do compasso: uma discussão acerca das 

ferramentas regenciais e de seus usos para a performance na música do século 

XX. 

 

A proposta de um direcionamento estético para a aplicação do gesto regencial 

enquanto ferramenta interpretativa é tema de várias indagações acadêmicas por evidenciar 

algumas das características marcantes da música moderna em relação ao papel do regente 

dentro desse processo. Neste sentido, esse papel frente a grupos orquestrais e mesmo de 

câmara foi marcado pela dualidade compositor-regente. A separação decorrente desse 

processo onde esses atores trouxeram, especificamente no século XX, uma série de reflexões 

acerca dos fazeres do regente e das ferramentas historicamente concebidas para o seu ofício.    

O século XX nos mostrou uma prática musical diferenciada do século anterior 

especialmente pela quebra do paradigma da criação musical – como técnicas de composição e 

novos materiais sonoros – e do conceito sobre a música enquanto acontecimento sonoro em 

detrimento da estática partitura. As novas possibilidades para a composição alargaram os 
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horizontes da interpretação musical e evidenciaram um referencial estético5 inserido nessas 

práticas. Segundo Fubini (apud LIMA, 2005, p. 21), abrem-se neste sentido dois grandes 

flancos: o intérprete conservador que privilegia o texto musical e a figura do compositor; e o 

intérprete progressista que faz revelar a liberdade e a criatividade interpretativa.  

O entendimento de que som é movimento e que a partitura é sua representação 

simbólica e limitada enquanto linguagem abriu um leque de possibilidades para a investigação 

acerca do fenômeno da música enquanto praxe. Se por um lado o regente encontrou maior 

liberdade em face de uma nova estética musical e seus preceitos que estimularam novas 

concepções interpretativas; por outro lado, o caráter conservador teve enorme influência no 

direcionamento do desenvolvimento da praxis da regência alavancada por ícones como 

Stravinsky.  

A objetividade e a subjetividade interpretativa – caracterizada na classificação de 

Fubini – possibilitou a modificação do papel do regente no século XX e permitiu vários 

direcionamentos que fundamentaram a sua prática musical. Uma leitura mais aprofundada 

acerca das correntes filosóficas de então nos induz ao enfrentamento de uma poética musical6 

baseada em uma ideologia progressista e diretamente ligada aos novos conceitos sobre som, 

ruído e composição musical.  

As características da música de início do século XX – observadas principalmente pelos 

avanços da literatura referente à interpretação musical proposta por Wagner e defendida por 

uma linha de regentes que fomentaram a vanguarda musical em inícios do século XX, tais 

como Scherchen – fundamentou uma ideologia que vislumbrava o regente em um patamar 

superior ao colocado historicamente por sua função de marcador do tempo musical. 

 A abordagem das duas principais vertentes para a interpretação musical no século XX 

trouxe à tona o confronto do ideal musical moderno em relação às concepções musicais que 

eram parâmetro para a música composta até o final do século XIX, essas que possivelmente 

perderam validade diante das inovações musicais do século XX. Entretanto, percebe-se que a 

interpretação para a regência, neste sentido, parece ter mantido as mesmas ferramentas 

outrora usadas na música composta antes do advento do atonalismo e da gama de novos 

                                                           
5 Compreendemos que o regente, no papel de intérprete – e não no papel de compositor que interpreta a sua obra 

– incorpora padrões estéticos que respaldam o seu modo de compreender as intenções compositivas. Esses 

padrões tem como consequência uma escolha de gestos que referendem suas intenções interpretativas.     
6 A concepção sobre poética musical está conceituada em PAREYSON, 1984, p. 24-27. Para Lima, Pareyson 

afirma que a música só encontra sentido na execução, ela é que manifesta o texto musical em sua plenitude, 

mesmo que haja a possibilidade prévia de uma interiorização sonora por parte do intérprete e do compositor. 

Neste sentido, em acordo com Pareyson, Bianchi apud Lima nos inquire “Se a música não for materializada, 

que valor terá? É preciso que exista a música executada, para você comprovar a existência dela.” (LIMA, 

2005p, 22, g.n.) 
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materiais sonoros utilizados na composição musical. A clara expansão de técnicas 

composicionais alargou o conceito tradicional de interpretação uma vez que esses novos 

materiais sonoros implicaram em mudanças técnicas para todos os intérpretes, inclusive, 

regentes.   

 O sentido aqui postado de objetividade e subjetividade interpretativa estimulou a 

discussão acadêmica por colocar em pauta a atualização do regente enquanto intérprete7; de 

aflorar a discussão acerca da capacidade interpretativa do gesto regencial diante das técnicas 

composicionais modernas e das perspectivas necessárias de expansão técnica das 

possibilidades gestuais do regente em detrimento de sua performance. (Cf. WEISBERG, 

1993, p. 70) 

 A música composta no século XX possivelmente permitiu ao regente a capacidade de 

recriar a sua técnica e alinhar-se aos fazeres dos demais intérpretes da música8. Possivelmente 

possibilitou a reflexão sobre as ferramentas regenciais tradicionais e os desafios que a música 

moderna tem imposto na perspectiva da expansão de sua técnica. Neste contexto, e 

especificamente enfocando o gesto regencial, a objetividade refere-se necessariamente ao uso 

do padrão historicamente construído pela tradição musical; a subjetividade refere-se à 

liberdade interpretativa, à liberdade gestual fundamentada nas características estéticas ou 

poéticas adotadas para a escolha do gesto.   

 

2.1 Paradigmas da mensuração: base conceitual do desenvolvimento das 

ferramentas regenciais.  

 

A barra de compasso significou no passado uma conquista que permitia a organização 

e a mensuração do tempo musical. Essa ideia, criada a partir da Ars Antiqua9 com a utilização 

                                                           
7 A composição no século XX abriu-se para conceitos onde a sonoridade tinha um papel preponderante. Os 

diversos intérpretes instrumentais e vocais tiveram que se adaptar às técnicas composicionais e encontrar modos 

novos de execução. Essa atualização, e consequente expansão técnica, permitiu à música do século XX a sua 

realização como obra artística.     
8 Entendemos que somente a partir do início do século XX o regente – na condição de intérprete – conseguiu ter 

seu lugar lado a lado a outros intérpretes. Entendemos que vários são os exemplos de regentes que se destacaram 

como intérpretes ainda no século XIX mas, ao tempo que o processo de gravações fonográficas avançaram, os 

regentes encontravam espaços maiores para a sua prática e tornaram-se figuras exponenciais da performance 

musical.  
9 O que se pretende enfatizar é o sentido da organização rítmica por meio dos modos rítmicos e sua contribuição 

para o surgimento da barra de compasso. Candè (2001, p. 280) entende que no período entre os séculos XI e XIII 

“a interpretação rítmica nem sempre era determinada pela notação.” Havia a submissão da música a prosódia 

como meio de organização rítmica e consequente uso dos modos. O autor entende que com a evolução do 

motete, enquanto composição, forçou a busca de uma notação mais precisa em termos de determinação de 

valores rítmicos.    
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dos modos rítmicos teve sua evolução acentuada a partir do Século XIII com a Ars cantus 

mensurabilis por volta de 1250 e que, ainda sem a presença da barra de compasso sugeria a 

divisão ternária. Embora distinta da moderna representação gráfica da música, a obra de 

Franco de Colónia10 marcou decisivamente a evolução da escrita mensurada e o processo 

histórico que seguiu até o início do século XX como padrão para a organização da música em 

sua representação gráfica. (GROUT, 1998, p. 124-125) 

O processo de construção da mensuração musical adequou-se historicamente às 

necessidades dos compositores da mesma forma que no século XX a preocupação com a 

dissolução do padrão estático promovido pelo compasso (por sua barra) cedeu espaço à 

interpretação baseada no pulso e na flexibilização de seu rigor.  Para Boulez, 

 

a passagem para a notação em compassos significou um salto considerável para a 

frente, porque desse modo se inaugurou um sistema coerente e claro que permitiu 

esclarecer, independentemente da física do papel [...] a realidade das durações. 

(BOULEZ, 1992, p. 109-110) 

  

O questionamento acerca da representação de uma obra musical escrita e as nuanças 

interpretativas advindas da sua execução sempre foi foco da crítica formalista11 desde o 

romantismo musical. Este período foi célebre por colocar os problemas da música sob o olhar 

não só da mera análise musical, mas principalmente sob os aspectos do discurso musical e de 

uma preocupação filosófica que permitiu à música emparelhar-se com as outras artes.  

Ao abrirmos esse questionamento, observamos na crítica formalista uma 

argumentação que coloca a música e seus problemas em um grande debate de ideias onde a 

necessidade de uma orientação estética fica evidenciada. Nesse sentido,  Boulez alerta que 

 

o pensamento estético, quando se apresenta independentemente de escolha, da 

decisão técnica, só pode levar a bancarrota: a linguagem por questão de 

temperamento, se reduz a uma simulação mais ou menos sinuosa, ou a uma 

gesticulação banal... (BOULEZ, 1992, p. 19-20)  

 

A orientação estética para a música do século XX encontrou em Adorno um dos 

maiores defensores. Guiado pela música de Schoenberg, Adorno publicou cerca de cem 

artigos sobre crítica e estética musical que, por assim dizer, direcionaram o processo de 

racionalização da música européia. A música de Schoenberg representou para a filosofia de 

Adorno a essência da arte da música por desassociar-se das correntes tonais em que estava 

baseada a música até o século XIX.  

                                                           
10 Cf. GRUOT, 2007, p. 123-127; Cf. CANDÉ, 2001, p. 280-300. 
11 Trata-se da crítica a busca de nuanças extramusicais por um lado; e por outro, do combate a essa tendência 

interpretativa.  
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Os escritos críticos de Adorno representam – apesar da sua complexidade – 

paradigmas de direcionamento estilístico para a nova música. A sua construção textual ajudou 

a firmar o fazer dos compositores europeus na perspectiva de atender as técnicas e “estéticas”, 

mais precisamente, poéticas, dessa música (pós tonal), de um modo mais amplo.  Por outro 

lado, compreendemos a importância da filosofia de Hegel (1770-1831) nesse contexto, pois, 

ao tratar – no volume terceiro dos seus Cursos de Estética – do sistema das artes particulares, 

ou seja, a música tratada e definida assim como as outras artes, de modo racional do que seja 

o belo, como fenômeno histórico – embora indo de encontro ao enfoque da subjetividade do 

gosto e das correntes teóricas da estética do sentimento – apresenta-se de modo particular pela 

aproximação e reconhecimento das teorias kantianas como avanço em relação a outras teorias. 

Para Hegel a música constitui 

o autêntico ponto central daquela exposição que toma para si o subjetivo como tal 

tanto como conteúdo quanto como forma, na medida em que [...], manifesta o 

interior, mas na sua subjetividade permanece ela mesma subjetiva, isto é, tal como a 

arte plástica, ser para si mesma livre a exteriorização que escolhe e a torna uma 

existência que subsiste calmamente em si mesma, e sim suspende a mesma como 

objetividade e não permite ao exterior que se aproprie, como exterior, de uma 

existência firme diante de nós. (HEGEL, 2002, p 278-279)    

 

            Assim, a música encontra-se – no século XX – como foco de grandes discursos e 

problemas que envolvem desde a sociologia até a estética. Entretanto compreendemos que o 

metier do intérprete é potencializado pelo discurso provindo das inquietações acerca das 

novas composições e suas implicações para a interpretação musical. Neste sentido, a barra de 

compasso representou para a consolidação da música histórica – ou seja, da música composta 

historicamente – elemento importante na organização do sistema fundamentado pela 

padronização espacial da disposição sonora. Para essa música, a organização rítmica 

apresenta-se, em termos interpretativos, essencial. A Sagração da Primavera12 é, em 

detrimento da música histórica, um divisor de águas pela descontinuidade de padrões rítmicos 

e pela alternância métrica que propiciou uma revisão de conceitos e uma quebra de 

paradigmas que sustentavam a corrente wagneriana. A interpretação musical após A Sagração 

teria de ser repensada para acomodar a marcante irregularidade rítmica da obra assim como as 

novas nuanças sonoras exploradas por Stravinsky.   

  

                                                           
12 A Sagração da Primavera (Le sacre du Printemps), quadros da Russia pagã em duas partes: A Adoração da 

Terra e O Grande Sacrifício, estreou em 29 de maio de 1913, sob a direção de Pierre Montreux. Stravisnky 

relatou que na concepção da obra “teve subitamente a visão de um grande rito sacrificial pagão, com velhos 

sábios sentados em círculo observando a dança até a morte de uma jovem, que sacrificam para que o deus da 

Primavera lhes seja propício.” (TRANCHEFORT, 1998, p. 776-777)    
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2.2 Por um direcionamento interpretativo 

 

Pierre Boulez revigorou a discussão acerca das relações estéticas e o estruturalismo 

apontando para um novo direcionamento do pensamento musical em decorrência da reflexão 

dicotômica entre técnica e estética. O mesmo autor ressalta em seus escritos que o “mundo 

musical vive, desde 1920, dominado pela obsessão do ‘classicismo’. ‘Estilo’, ‘Objetividade’: 

dois qualificativos que desempenham papel importante nesta aventura” (BOULEZ, 2008, p. 

17).  Assim, somos colocados a refletir sobre o sentido da própria obra, sobre o seu 

significado com relação ao compositor e à compreensão que dela tem os outros (BOULEZ, 

1992).  

O pensamento de Boulez apresenta-se dentro do foco estruturalista e afasta fazeres 

subjetivistas da interpretação, esses que são caracterizados pela busca de elementos extra 

musicais. Assim, em detrimento do ideal interpretativo romântico é estabelecida a nova 

corrente estruturalista promovendo o repensar do papel da música e do intérprete. Nesse 

contexto, essa visão conservadora fecha-se à possibilidade de que a música possa ser 

entendida sob o aspecto da trilogia perceptiva da performace onde o compositor, o intérprete, 

e o ouvinte participam diretamente do processo de recriação artística.  

Historicamente, dentre essas personagens, o compositor e o intérprete tiveram uma 

relação pouco amistosa e colaborativa. Para Domenici (2010) a força reguladora do conceito 

fundado sob a noção romântica de obra de arte autônoma, consolidou o papel submisso do 

intérprete durante a primeira metade do século XX. A perpetuação desse modelo deve-se à 

influencia de compositores como Arnold Schoenberg e Igor Stravinsky cujas afirmações 

corroboram a afirmativa de Lima no que tange ao “perfil histórico do homem ocidental de 

maior valorização do pensar a música do que o seu fazer”. (LIMA, 2005 p.16) 

Para Fubini (1994) toda essa problemática teve início na leitura equivocada de 

algumas passagens da obra de Croce, a Aesthetica in nuce. Nesse sentido, segundo Fubini 

(Idem), Alfredo Parente separou nitidamente o papel desses personagens, atribuindo ao 

compositor um primeiro plano em detrimento do intérprete. Assim, 

 

desde o momento em que interpretar para Parente não significa mais que 

reproduzir a única e imutável realidade da criação, seria fácil atribuir a esse 

autor que um não encontra uma razão de peso para que uma gravação perfeita 

e “fiel” não possa servir de modelo e substituir a todas as novas tentativas de 

interpretação que se possa fazer (t.n.). (Idem, p. 31) 
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O pensamento de Parente reflete um momento histórico do século XIX que invadiu o 

fazer musical do início do século XX e se fortificou com a tese do formalismo e a publicação 

da obra de Croce em 1928, com significação marcante de seu pensamento estético. (idem) 

Por outro lado, Laboissière com base em Buydens13 – acerca da música como 

expressão de sentimento, característica da escola romântica do século XIX – nos leva a 

reflexão e infere que:  

a performance musical é impossível sem um valor estético já implicado na 

escritura. Música é “estética” presentificada. Assim, a estética configura-se 

quando na elaboração interpretativa, ela coloca o intérprete numa situação 

diferenciada do olhar de um historiador da arte que se limita a mostrar os 

fatos registrados em diversos períodos e a comentá-los.   (LABOISIERE, 

2007, p. 81-82) 

 

As características da escritura musical ressaltadas por Laboissière num sentido mais 

amplo, comungam com a ideia de que a estética musical deve servir de parâmetro para a 

interpretação. O aprofundamento no estudo sistemático da obra, a análise pormenorizada e a 

reflexão poética acerca dos ícones da escritura permitem ao intérprete o respaldo necessário à 

sua performance.  Diante desse quadro a subjetividade interpretativa não se retém apenas a 

um patamar obscuro de uma prática musical referenciada por edições musicais e dá passos 

largos na acepção do intérprete moderno. 

Nesse sentido, a classificação de Fubini, que coloca de um lado o intérprete 

conservador e do outro o intérprete progressista – distinguindo este, por sua fidedignidade ao 

texto musical e a figura do compositor, em detrimento daquele que intenta revelar a liberdade 

e a criatividade do intérprete –, possibilita a configuração dicotômica da regência para o 

século XX. (LIMA, 2005, p. 21) 

Essa defesa coloca a interpretação musical no século XX e XXI, especialmente pela 

possibilidade de atuação lado a lado entre intérprete e compositor, como um foco de 

possibilidades para a mudança de paradigma em relação ao que se tem pensado acerca da 

música histórica e a sistemática que aponta para o que Fubini descreve como pólos entre 

fidelidade e liberdade interpretativa ao tempo que, por assim dizer, chama a atenção para a 

reflexão acerca das ferramentas regenciais e seu papel como elo indissociável na relação entre 

regente e orquestra.  

A busca de concepções estéticas que possam referendar uma nova postura entre 

intérprete e compositor e que deu início a toda essa discussão partiu de Hanslick (1825-1904) 

                                                           
13 BUYDENS, M. Sahara. L’esthetique de Gilles Deleuze. Paris: J. Vrin, 1990.  
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ainda no século XIX tomado das ideias de Herbart14 e Kant (1724-1804) no que tange a 

afirmação de que a “arte é forma e não expressão”, assim como o seu valor consiste nas 

relações formais presentes no interior da obra. No entanto ressalva que “todo o conteúdo 

emotivo não poderá influenciar o juízo estético, não se deve emitir juízos adjetivos que se 

referem a emoções genéricas e que não refletem o caráter específico das formas artísticas”.  

(FUBINI, 2010, p. 345, t.n.).   

Enfatizando essa perspectiva, Hanslick provocou com Do belo musical15 uma 

revolução filosófica das artes. A obra de arte autônoma, entendida como a própria expressão 

da arte, sem que precise expressar alguma coisa senão a ela mesma. Nesse sentido, salienta 

que a estética de cada arte é diferente uma vez que seus materiais assim também o são. Mostra 

que a técnica musical não é um meio para a expressão senão da própria música.  

As ideias de Hanslick estabeleceram uma linha divisória entre as estéticas da forma e 

do sentimento. O seu combate à estética romântica wagneriana fundamenta-se na rejeição da 

forma artística como a representação de uma finalidade e traz para a interpretação, sob a ótica 

do regente, uma reflexão que diz respeito as suas ferramentas; aos conceitos sobre os usos 

históricos dessas ferramentas regenciais e o advento da música moderna; assim como uma 

maior abertura para a adaptação técnica diante do repertório camerístico e sinfônico.   

 A gesticulação espacial, concebida como padrão mecânico de marcação construído 

historicamente, para o gesto regencial é entendida, notadamente no meio acadêmico, como 

ferramenta indissociável da performance do regente. Reger, nesta concepção, é sinônimo de 

marcação de tempo e compasso. Por outro lado, o gesto pessoal da interpretação do regente 

tem sido colocado em foco na medida em que foge ao padrão; na medida em que o intérprete 

busca entender os signos musicais dentro do contexto da obra e auferir as nuanças desejadas 

para a sua interpretação.  

As ideias acima expostas sobre interpretação esbarram em Hatten quando este afirma 

que “os gestos musicais estão baseados nos afetos humanos e na sua comunicação”. Para o 

autor os gestos musicais “não são meramente as ações físicas envolvidas na produção do som 

ou série de sons de uma partitura escrita, e sim a forma característica que dá a esses sons um 

significado expressivo” (HATTEN, 2004, p. 93). 

A partir da concepção interpretativa de Hatten e fazendo uma reflexão sobre os fazeres 

da prática da regência, entendemos que os gestos do regente – essencialmente os gestos 

                                                           
14 O filosofo alemão Johann Friedeich Herbart teve o seu pensamento como base para a obra de Eduardo 

Hanslick “Do belo musical”. Suas ideias ajudaram a fundamentar o formalismo e a quebrar  paradigmas 

referentes a concepção sobre o belo e o feio. 
15 Do original em alemão, Vom Musikalisch Schönen. 
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mecânicos de marcação de compassos – não podem ser considerados gestos musicais16, pois 

assim entendemos estes como não expressivos. No entanto quando atrelado à marcação de 

compassos são somados gestos que expressam algo, por transmitir uma mensagem, somos 

levados a entender que se realiza o gesto musical a partir do movimento corporal dos gestos 

regenciais.  

Hatten define o gesto musical como sendo “um conceito holístico, que sintetiza aquilo 

que os teóricos analisam separadamente como melodia, harmonia, ritmo e metro, tempo e 

rubato, articulação, dinâmica e fraseado em um todo indivisível” (HATTEN, 2001, t.n.). 

Asssim, compreendemos em sua definição, a importância de ver a música em sua totalidade 

tendo como parâmetro as nuanças internas nas quais a música é composta e aos códigos 

deixados pelo compositor como meio passível de interpretação.  

Partindo dessa prerrogativa, este estudo sobre a interpretação musical perpassa a 

comparação do tradicional e do moderno. Nesse sentido, a escolha dos intérpretes a serem 

estudados nesse trabalho teve como parâmetro o confronto de suas técnicas de regência.        

A compreensão desses antagônicos pontos de vista acerca da interpretação nos leva 

diretamente ao confronto entre as poéticas musicais de Pierre Boulez (1925-) e Valery 

Gergiev (1953-). Assim, entendemos as posturas dos dois maestros como sinônimas de suas 

concepções interpretativas e acreditamos que o estudo detalhado do gesto musical de ambos 

trará nova luz ao entendimento na música moderna sobre as possibilidades de expansão 

técnica e abertura em relação à compreensão do aparato gestual regencial e sua capacidade de 

adaptação. No entanto Laboissière nos alerta que: 

  

em um estágio onde há a possibilidade de múltiplas vivencias atreladas a uma 

reatualização constitutiva, a música e a interpretação são inseparáveis. Assim, na 

interpretação, a capacidade subjetiva é realçada ao revelar diferentes entendimentos, 

diferentes corporificações como nuanças, detalhes e estados perceptivos 

(LABOISSIÈRE, 2007, p. 95).  

 

As relações subjetivas da interpretação estiveram e certamente ainda estão em um 

patamar de estudo incipiente num estágio em que a ciência não conseguiu se aprofundar. As 

várias metodologias empregadas pelos pesquisadores seja para a análise, a observação do 

                                                           
16 Na concepção de Hatten não é qualquer movimento que pode ser classificado como gesto. “Gesture, to speak 

more semiotically […], may be considered provisionally as movement that is marked for its significance, 

whether by or for the agent or the interpreter. By this definition, not just any movement would qualify as 

gesture.” Disponível em: http://projects.chass.utoronto.ca/semiotics/cyber/hat1.html. Acesso em 27 de dezembro 

de 2014. 
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fenômeno musical e mesmo a experiência laboral da performance permanecem em um campo 

de perspectivas incertas.  

Compositores e intérpretes, muitas vezes unidos, têm alavancado visões colaborativas 

que estimulam o reconhecimento da vivência musical e do fazer musical em uma perspectiva 

inovadora. Entretanto, compreende-se que estudos sobre interpretação têm levado a campos 

diversos do conhecimento pela abrangência do tema.  

A proposta aqui empreendida vislumbra caminhos possíveis para a prática 

interpretativa direcionada a partir de conceitos estéticos que possam referendar uma tomada 

de decisões acerca de gestuais para a performance musical do regente. Diante dos estudos 

empreendidos sobre interpretação e entendendo nesse contexto a necessidade de expandi-los, 

acreditamos que – à luz da conceituação de Hatten – se faz necessário um direcionamento 

estético para a interpretação.    

 

 

 

3. A ferramenta PatternCube e suas implicações para o entendimento da 

subjetividade e objetividade interpretativa 

 

 

A caracterização de objetividade e subjetividade na regência esteve em evidência 

ainda nas primeiras décadas do século XX, nas interpretações dos maestros Toscanini e 

Furtwängler. Para Lago (2008, p. 107) “Toscanini foi considerado o modelo das virtudes 

‘objetivas’ e por isso mesmo um ‘clássico’ e Furtwängler como ‘subjetivo’ e qualificado 

como ‘romântico’ ”.  

As denominações usadas pelo autor expressam duas correntes interpretativas que 

encontrarão no século XX amplo desenvolvimento. No intuito de compreender o uso das 

ferramentas técnicas da regência recorremos à metodologia empregada por Harold Farberman 

no seu livro The Art of Conducting Technique: a new perspective.   

O método de descrição gestual para a performance da regência desenvolvida por 

Farberman mostrou-se, nessa pesquisa, como uma ferramenta inovadora para o entendimento 

das nuanças interpretativas da aplicação do gestual regencial em uma determinada obra. 

Devido às necessidades desse estudo, a concepção de aplicação do método foi ampliada, 

passando da descrição de trechos para serem regidos, à análise gestual dos regentes estudados. 

Com a ferramenta foi possível analisar, a partir de vídeos, a performance da regência de modo 
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muito detalhado, possibilitando a compreensão do aparato técnico usado por cada um dos 

regentes estudados.   

Na aplicação do método pôde-se fazer analogia ao texto musical, ao gráfico espacial 

da condução dos compassos, ao PatternCube propriamente como resumo da análise do vídeo 

referente ao trecho musical analisado.  Nesse contexto, a complexidade da análise resulta em 

uma descrição detalhada, embora tecnicamente dotada de conceitos sobre a sua 

funcionalidade. Mesmo diante dessa questão entende-se que toda ferramenta analítica quando 

se propõe a ter resultados satisfatórios requer uma gama de conceitos e a exploração de uma 

metodologia própria e complexa.  

Quanto ao uso da ferramenta com vistas ao entendimento da subjetividade e da 

objetividade interpretativa, entende-se que em virtude do detalhamento do gestual do regente 

e das relações referentes ao gesto musical nele possivelmente contido, podemos encontrar 

elementos suficientes na análise para referendar a problemática em questão. Em termos da 

análise dos dados não objetivou-se fazer referências quantitativas tendo em vista esse estudo 

ser pautado em concepções estéticas. Assim, o uso da ferramenta PatternCube almejou 

visualizar o aparato técnico usado por cada regente em relação as “ferramentas regenciais” e 

seus devidos usos.  

  

 

3.1 A regência da obra A Sagração da Primavera sob o olhar do maestro: Pierre 

Boulez e Valery Gergiev 

 

 

O motivo que levou a investigação do gesto tendo como parâmetro a obra de 

Stravinsky, A Sagração da Primavera – sob a interpretação de dois conceituados maestros e 

suas antagônicas concepções poéticas – reside nas diferenças encontradas no modo como cada 

regente gesticula diante do mesmo trecho musical. 

A importância da obra, que completou cem anos em 2013, certamente não reside 

somente nos elogios à eloquência do jovem compositor Stravinsky, mas também nas críticas 

que a obra recebeu. A obra não segue a maneira convencional de criação das frases, 

fomentada pelo contraste rítmico; neste sentido,  

 

grande parte da ‘Dança do Sacrifício’ é composta de ‘células’ de uma a seis notas 

aproximadamente, em vez de frases à maneira convencional. Frequentemente essas 

células são fortemente acentuadas, e a música avança mediante sua repetição, 
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interposição e variação – procedimento que, dada a duração desigual das células, 

exige constantes mudanças de andamento. A medida de tempo deixa de obedecer às 

barras de compasso passando a depender da duração individual de colcheias e 

semínimas. (GRIFFITHS, 1998, p. 39)  

 

 

Os procedimentos composicionais, especificamente atrelados à manipulação do ritmo, 

permitiu na obra de Stravinsky o surgimento de novos paradigmas atrelados à sua condução. 

O solo inicial do fagote, por sinal, “lança por terra o preceito da barra divisória [...] 

ignorando-o e prosseguindo sem indicação métrica perceptível” (Idem, p. 40). Dessa forma, 

compreendemos a importância da obra, em termos da sua condução, por mostrar novos 

caminhos para a técnica regencial ao tempo que dinamizou a figura do regente enquanto 

intérprete.     

 A Sagração foi, nas palavras de Boulez “um dos grandes escândalos da música 

contemporânea”, embora não corresponda a uma aglutinação de recursos de linguagem e de 

força poética e mesmo meio de expressão e vontade de expressão; ainda assim, significou 

para muitos contemporâneos seus, um divisor entre as capacidades criadoras do artista e a sua 

contribuição no contexto histórico da música moderna. (BOULEZ, 2008, p.75) Entretanto o 

que de mais relevante podemos destacar no contexto da obra são as dificuldades técnicas para 

a sua condução. Neste sentido, podemos nos reportar às mudanças de compasso, às 

aglomerações e às mudanças de andamento e pulso como os grandes desafios ainda no século 

XXI para a sua realização.  

A análise de Pierre Boulez (1925-) sobre A Sagração deixa clara sua intenção 

interpretativa. Em sua concepção, o intérprete deve valorizar o pensamento do compositor e 

munido das ferramentas analíticas buscar o gesto mais objetivo quanto possível. Em sua 

técnica gestual prioriza-se a precisão, a marcação clara dos compassos e o contraste de 

dinâmicas e tempo.  

Os seus escritos, a partir de Apontamentos de Aprendiz mostram sua visão didática 

para a justificação da aplicação de um gestual condizente com a tradição musical. Observa-se 

o cuidado na especulação sobre forma, textura, frase, compasso e acento dentro de um 

contexto que embase a interpretação.  

Em oposição a Boulez encontramos Valery Abisalovich Gergiev (1953-) e sua 

concepção gestual que explora a música como movimento. Nesse sentido as marcações de 

tempo e compasso, as indicações fraseológicas e os contrastes de dinâmica são 

potencializados de modo a explorar de maneira subjetiva as nuanças musicais.  
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A formação de Gergiev diz muito sobre a sua postura diante de uma obra musical. 

Como aluno de Ilya Musin estudou no Conservatório de Leningrado e especializou-se na 

música de balé e ópera (LAGO, 2008, p. 516). Dedicou-se, no início de sua vida enquanto 

regente, ao Teatro de ópera Kirov, o que lhe proporcionou versatilidade diante de um 

repertório que transitava entre música romântica e moderna (LEBRECHT, 2002, p. 431-433). 

Declarou que o espírito do seu repertório deve “conciliar o clássico e o moderno, o antigo e o 

novo, o repertório nacional e internacional”.  (DIAPASON apud LAGO, 2008, p. 516) 

Sua destreza na condução da música de ópera e balé traz à música sinfônica nuanças 

interpretativas muito mais voltadas ao contexto musical que mesmo às características estáticas 

da partitura. Pode-se compreender a escolha gestual voltada mais para o que se quer atingir 

em níveis sonoros do que a marcação gestual padronizada e repetitiva da condução de 

compassos.  

Os dois regentes escolhidos podem ser considerados como importantes no contexto 

mundial. O motivo que levou essa pesquisa a essa escolha passa excepcionalmente pela 

abordagem que cada um deles teve em relação ao gestual mecânico na regência e ao que isso 

implicou em seus gestos musicais. Uma vez analisados como polos opostos no contexto 

interpretativo tem-se em Boulez a objetividade salientada pela marcação clara e precisa; 

enquanto em Gergiev, a subjetividade pode ser encontrada na escolha pouco ortodoxa da 

marcação dos compassos em detrimento de uma concepção interpretativa da música enquanto 

movimento, enquanto nuança sonora.  Entretanto algo é unânime em termos de técnica entre 

os dois regentes, a valorização da regência sem batuta. Isso apresenta-se para nosso trabalho 

de forma decisiva por permitir a análise partindo do mesmo princípio de condução.   

 

 

3.2 Descrição da ferramenta de análise gestual “Patterncube” 

 

 

O método desenvolvido por Harold Farberman17 foi concebido para ajudar ao 

estudioso da regência a entender como o gesto regencial poderá ser acomodado de acordo 

com o repertório. O método de registro tridimensional permite o mapeamento do gesto de 

modo que todas as nuances gestuais do regente podem ser grafadas e associadas a uma 

partitura.  

                                                           
17 FARBERMAN, Harold. The art of conducting technique: a new perspective. Alfred, 1997. 
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Nesse estudo, utilizar-se-á esse método para que, a partir de vídeos dos dois 

regentes de notório reconhecimento, possamos analisar suas performances em relação à 

concepção gestual escolhida. A proposta de uso do método PatternCube dentro de uma 

aplicação a qual extrapola o uso e funcionalidade atribuídos por seu autor, certamente é algo 

novo. Como sua intenção original era o ensino da regência, nessa nova roupagem a 

ferramenta passa a servir à análise do gesto dos regentes possibilitando assim, o entendimento 

e funcionalidade da gesticulação de cada maestro.  

Denominado PatternCubes, o método consiste em um sistema composto por um 

quadrado tracejado onde cada coluna tem um significado específico em relação ao gestual do 

regente.  

 

     

      

     

     

 

Figura 1 - Exemplo do PatternCube 

 

A primeira coluna, em destaque no Cubo acima, é destinada ao compasso. Nela pode-

se informar a quantidade de tempos e as possíveis subdivisões ou agrupamentos, quando 

acontecerem no compasso.    

 

 

4     

3     

2     

1     

 

Figura 2 - Exemplo do PatternCube 

 

O Cubo da Fig. 02 indica que o compasso é quaternário e que é regido a quatro pulsos 

(ou batidas). Quando necessita-se informar que um compasso, como na Fig. 02, deve ser 

regido a um ou mais tempos, faz-se isso com uma marca no tempo desejado. Assim, na fig. 03 
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observa-se que o quadrado referente à primeira batida do compasso está marcado indicando 

que o compasso é regido por apenas uma batida. 

 

4     

3     

2     

1     

 

Figura 3 - Exemplo do PatternCube 

 

Dessa forma, nos compassos compostos ou mistos poderão ser indicados os 

agrupamentos: 

 

 

 

 

6     

5     

4     

3     

2     

1     

 

Figura 4 - Exemplo do PatternCube 

No Cubo acima, Fig. 04, vê-se um compasso de seis tempos com agrupamentos 

ternários e apenas duas batidas. 

 

5     

4     
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Figura 5 - Exemplo do PatternCube 

 

No Cubo acima, Fig. 05, verifica-se um compasso de cinco tempos com agrupamentos 

de três tempos e dois tempos, respectivamente. 

A segunda coluna do Cubo indica a área de abrangência do gesto. Está dividida em 

quatro níveis hierárquicos que refletem os registros orquestrais de intensidade sonora, 

representados pela localização dos braços do regente em relação ao seu próprio corpo: W – 

“Waist” região da cintura; MC ou C – “Midchest” – região do meio do peito; UCN – “Under 

chin” – região abaixo do queixo; e E – “Eye” – região dos olhos.  

A segunda coluna está diretamente associada à primeira na indicação do campo de 

abrangência do gesto e no seu campo de registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Exemplo do PatternCube 

 

Na figura 06, a segunda coluna em destaque, situa-se a abrangência do gesto do 

regente na região da cintura, no tempo 1 e no tempo 2; e a modificação para a área dos olhos 

nos tempos 3 e 4 do compasso.  

3     

2     

1     

 

4     

3 E    

2     

1 W    
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A terceira coluna é destinada à indicação de intensidade da dinâmica e a posição de 

alargamento do braço do regente. Está dividida em três zonas: I – de p a pp; II – de mp a f; e 

III- de f a ff.  

As zonas de dinâmica estão por sua vez associadas ao posicionamento do braço do 

regente que é registrado por meio de símbolos colocados ao lado da zona de dinâmica: 

 

Símbolo  Significado  

 V Braço em posição da letra “V”, ou seja, mais próximo do 

corpo do regente. 

 L Braço em posição da letra “L”, ou seja, mais alongado. 

 
Braço em posição da letra “L” alongada indica que o braço 

do regente deverá estar mais alongado que em posição da 

letra L. 

FX Braço totalmente estendido.  

Tabela 01 – descrição das zonas de abrangência do braço do regente  

 

4     

3 C 
III  

  

2     

1 W I   V   

 

Figura 7 - Exemplo do PatternCube 

No cubo acima, Fig. 07, temos na terceira coluna a zona de pianíssimo a piano no 

primeiro tempo do compasso com o braço do regente em posição de “V”, mais próxima de 

seu corpo, portanto; no terceiro tempo do compasso temos a zona de forte a fortíssimo com o 

braço do regente em posição de “L”, mais alargado. 

A quarta coluna é destinada ao registro espacial do gesto. Registra os movimentos 

horizontais e verticais da batuta em relação ao corpo do regente.  

São atribuídos símbolos de acordo com a posição do braço ou da batuta em relação ao 

corpo. 

 

Símbolo  Significado  
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Fr Em frente ao corpo 

SR Lado direito do corpo 

LS Lado esquerdo do corpo  

Tabela 02 – Movimento de direcionamento dos braços do regente em relação ao seu corpo.  

 

4     

3 E III FX SR  

2     

1 W I   V Fr  

 

Figura 8 - Exemplo do PatternCube 

 

Na figura 08, a quarta coluna indica que o regente, no primeiro tempo do compasso, na 

região da cintura, na zona de dinâmica de pianíssimo a piano, com o braço na posição de “V”, 

posicionou a batuta, ou seu braço, de frente ao seu corpo; logo depois, no terceiro tempo do 

compasso, na região dos olhos, em zona dinâmica de f a ff, com o braço em sua maior 

extensão, posicionou a batuta, ou seu braço, no lado direito em relação ao corpo.  

A quinta coluna indica os movimentos da mão esquerda exceto quando esta assume a 

responsabilidade de manutenção do pulso. A mudança da mão direita para a mão esquerda é 

mostrada no espaço da parte inferior do cubo, assim como informações relevantes 

consideradas exceções para a primeira, segunda, terceira e quarta colunas.  

 

4    OPS I 

3 C I V SR OPU I 

2     

1 W II L Fr Fx III 

Mão esquerda – passa de extensão 

completa III, para direção do 

corpo I. 
Figura 9 - Exemplo do PatternCube 

 

Descrição da quinta coluna:  

Tempo 1: Mão esquerda “FX” (extensão completa), Zona III. 

Tempo 2: Como no tempo 1. 
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Tempo 3: mão esquerda OPU (palma da mão aberta, de frente para a orquestra, dedos 

apontados para cima), Zona I.  

Tempo 4: Mão esquerda OPS (palma da mão aberta, dedos apontados para a direita), 

Zona I.  

A descrição da ferramenta acima seguiu as diretrizes do método de Farbermann. Além 

da descrição do cubo alguns símbolos usados tanto no cubo quanto na partitura devem ser 

referenciados nesse detalhamento. 

 Símbolo  Descrição  

 
Curva frontal para fora – movimento de cima para baixo, afastado do corpo. Da 

zona 1 para as zonas 2 ou 3.  

 
Curva frontal para fora – movimento de baixo para cima, afastado do corpo. Da 

zona 1 para as zonas 2 ou 3. 

 
Curva frontal para dentro – movimento de cima para baixo, afastado do corpo. 

Das zonas 2 ou 3 para a zona 1. 

 
Curva frontal para dentro – movimento de baixo para cima, afastado do corpo. 

Das zonas 2 ou 3 para a zona 1. 

 

Lateralmente curva para fora, movimento de cima para baixo ou de baixo para 

cima. Diagonalmente para longe do corpo. Da zona 1 para as zonas 2 ou 3. 

 
Lateralmente curva para fora, movimento de cima para baixo ou de baixo para 

cima. Diagonalmente em direção ao corpo. Das zonas 2 ou 3 para a zona 1. 

Tabela 03 – Quadro de golpes gestuais e seus símbolos para uso no cubo 

Nesta descrição da ferramenta de análise pormenoriza-se a função de cada um dos 

símbolos usados em acordo com a função original da ferramenta Patterncube. Assim, 

procede-se fidedignamente às diretrizes referenciadas pelo autor no intuito de manter a 

mesma metodologia quando da aplicação à análise gestual de um determinado regente sobre 

um determinado trecho da Sagração.  
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4. Análise de trechos de vídeo da obra A Sagração da Primavera (Le sacre du 

Printemps) de Igor Stravisnky regidos por Pierre Boulez e Valery Gergiev. 

 

 

A análise do gestual dos regentes Pierre Boulez e Velery Gergiev teve como base a 

ferramenta PatternCube. A metodologia aplicada seguiu passos definidos como parâmetro de 

análise tendo em vista a necessidade, diante do método Pattercube, de sistematizar um 

protocolo de procedimentos aplicáveis. Na aplicação da ferramenta seguiu-se a metodologia 

abaixo descrita: 

1. Observação de trechos de vídeos dos dois regentes interpretando A Sagração da 

Primavera; 

2. Aplicação do Cubo em cada uma das análises; 

3. Demonstração visual da partitura e do vídeo por meio da fotografia passo a passo do 

trecho escolhido.18 

4. Grafia dos elementos espaciais do gestual; 

5. Análise comparativa das interpretações. 

Seguindo os parâmetros acima determinados para a análise dos vídeos, na 

interpretação de Pierre Boulez foi analisado o filme gravado pela Orchestra Filarmonica 

della Scalla19; já na interpretação de Valery Gergiev tomou-se como base o filme da London 

Synphonie Orchestra20.  

Ambas as gravações são muito representativas da performance musical dos regentes 

estudados. Foram escolhidos trechos musicais em que se pode visualizar o padrão de 

condução dos maestros e proceder com a análise gestual.    

Nas análises dispõe-se, além das imagens congeladas dos regentes a partir dos filmes, 

das partituras e da correlata descrição do PatternCube. Dessa forma, somadas as setas 

direcionais colocadas na linha de regência abaixo na partitura, tem-se uma completa 

configuração analítica. O uso de todas as ferramentas da análise sempre se faz diante das 

necessidades advindas do trecho escolhido e da capacidade de ilustração que cada etapa da 

análise representa.  

                                                           
18 A escolha dos trechos musicais deteve-se na busca de elementos comparativos entre os regentes. Dessa forma, 

preferencialmente, foram escolhidos para a análise os trechos onde os dois regentes aparecem fazendo suas 

interpretações. A fotografia passo a passo corresponde ao congelamento progressivo das imagens do vídeo com 

o intuito de facilitar a visualização e análise gestual.  
19 Vídeo disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=ewyqXI21vp0. Acesso em 28 de março de 2014. 
20 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=4am3YRpfiHs&list=WLSBWSwWLsWDeW 

bWNF6Utoqu5AJss9oV&index=6. Acesso em 28 de março de 2014. 
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As análises dizem respeito principalmente aos elementos contidos na partitura e sua 

respectiva gestualidade atribuída a cada um dos regentes em estudo. Procedendo dessa forma, 

foi possível identificar as características de diferenciação gestual a partir de um estudo 

pormenorizado das intenções do compositor comparadas com a interpretação de cada regente. 

Mesmo entendendo que o método de Farberman não foi criado com esse propósito, podemos 

afirmar que a sua adaptação para a análise não fere seus princípios procedimentais devido ao 

cuidado exigido para a citação da ferramenta.  

 

4.1 Análise do extrato do trecho nº 13 – The augurs of spring: dances of the 

young girls (Os prenúncios da primavera: dança dos adolescentes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partitura 1 -  Trecho nº 13 de A Sagração da Primavera 
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4.1.1 Análise gestual da interpretação de Pierre Boulez 

 

                                                                                       

Imagem 1 - Regência de Pierre Boulez do Trecho nº 13 de A Sagração da 

Primavera, 3:25. 

                                        

    

 

            Figura 10 – Descrição do Trecho nº 13.  

  

 Na imagem acima, observa-se Pierre Boulez regendo o trecho nº 13 de A Sagração da 

Primavera. Na descrição do Cubo acima identifica-se a marcação dos compassos  1 , 2, 4, 6 e 

7. A sua postura indica a marcação do compasso binário com o posicionamento dos braços na 

região da cintura, na zona III, de forte a fortíssimo, com os braços junto ao corpo e de frente 

ao tronco; os dedos das mãos estão ligeiramente pressionados, passando a ideia de precisão.   

 

Imagem 2 - Regência de Pierre Boulez do Trecho nº 13 de A Sagração da Primavera, 3:27.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 11 - Descrição do Trecho nº 13. 

2     

1 W III-V Fr I - 

Dedos indicador e polegar ligeiramente 

apertados passando a ideia de precisão.   

2     

1 MC III-FX Fr III-Des 

Deslocamento do pulso da mão direita para 
enfatizar o acento. 
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No trecho acima marcação dos compassos 3 e 5 da Partitura 1. A descrição do Cubo 

indica a marcação de um compasso binário regido a um pulso. Seus braços estão posicionados 

na região do meio do peito, a dinâmica indicada é forte com a maior abrangência possível dos 

braços; seus braços estão colocados frontalmente a seu tronco. Em relação às acentuações fora 

do pulso, nos compassos em estudo, observa-se o deslocamento do pulso da mão direita para 

enfatizar o acento métrico.    

 

 

 

4.1.2 Análise gestual da interpretação de Valery Gergiev 

  

 

 

Imagem 3 - Regência de Valery Gergiev do trecho nº 13 de A Sagração da Primavera, 3: 27.  

 

 

 

 

Figura 12 - Descrição do Trecho nº 13 

  Na imagem acima vê-se Valery Gergiev regendo o trecho nº 13. A marcação do 

compasso binário é feita com os braços colocados na região do meio do peito. Seus braços 

estão na zona de mezzo-forte a forte em posição de “L” alongado, com os braços colocados 

do lado direito do corpo e as mão estiradas buscando acentuar de forma mais contundente o 

início do compasso e o deslocamento métrico.  

2     

1 MC 
II  

SR I- 

Mãos levemente estiradas buscando acentuar de forma 

mais contundente o inicio do compasso e o 

deslocamento da métrica. 
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Imagem 4 - Valery Gergiev enfatiza a marcação do deslocamento métrico, 3:29.  

 

 

 

 

Figura 13 - Descrição do Trecho nº 13. 

 

Na imagem acima, Gergiev mantem o compasso binário com o posicionamento dos 

braços na região dos olhos. Usa a zona de abrangência de “L”, um pouco mais separada do 

tronco na região de forte a fortíssimo. Com os braços de frente ao tronco enfatiza com a mão 

esquerda o acento dos compassos 3 e 5.  

 

4.1.3 Elementos comparativos  

 

 

O posicionamento dos braços dos regentes é bem distinto. Enquanto Boulez mantem 

os braços firmes em uma postura equilibrada com ênfase de movimentos que apenas ressaltam 

o acento dos deslocamentos rítmicos do trecho, Gergiev tem uma atuação mais plástica. A 

postura corporal de Gergiev envolve todo o corpo com movimentos do tronco e das pernas 

enquanto que Boulez se mantêm com o mínimo possível de movimento corporal.  

Quanto à utilização dos andamentos metronômicos, Boulez segue estritamente ao 

andamento do compositor, enquanto que Gergiev não se limita ao andamento indicado na 

partitura. Na medição metronômica da interpretação de Gergiev há o aumento da velocidade 

de andamento acrescido cerca de 20%, saindo do original com Ó=50 para Ó=59. Essa alteração 

2     

1 E III-L Fr Des. 

Mão esquerda desloca-se para enfatizar o 
acento dos compassos 3 e 5. 
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dada ao texto musical modifica bastante seu caráter por dinamizar as acentuações, 

proporcionando maior vigor ao trecho musical.    

 Ambos os regentes enfatizam o acento em suas performances. Enquanto Boulez limita 

a abrangência espacial do seu gestual para enfatizar apenas o acento, Gergiev explora 

espacialmente com seu gesto o potencial dramático do trecho.  

Observa-se que o pouco esforço corporal usado na condução por Boulez e a sua 

precisão torna a execução mais firme e métrica enquanto que Gergiev ao usar de muitos 

recursos corporais faz muito esforço para a condução do mesmo trecho. Entretanto, devido 

aos gestos de Gergiev serem mais enérgicos, há um resultado musical diferente por colocar 

em evidência a intenção do compositor no deslocamento métrico. Nesse sentido, Gergiev 

busca interpretar ao seu modo as intenções do compositor ao explorar elementos musicais aos 

quais enfatiza, a partir de uma concepção que abrange não apenas as referências da partitura 

colocadas pelo compositor, mas também as nuanças musicais as quais compreendeu e que 

vislumbrou para o trecho.      

    

4.2 Análise gestual do trecho nº 40-42 – Ritual of Abduction (O rapto simulado) 

 

4.2.1 Análise gestual da interpretação de Pierre Boulez  

 

 

 

 

 
Imagem 5 - Captura referente à seção nº 40, após 7 compassos, 7:05.  
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Figura 14 - Descrição do Trecho nº 40. 

 
 

O trecho analisado inicia pela sequencia de compassos: 9/8 | 12/8| 9/8 (4/8 + 5/8)| (5/8 

+4/8)| 6/8||. No trecho 9/8 ilustrado na Imagem 5 e no Cubo, Boulez agrupa os tempos do 

compasso de forma ternária.  No início da marcação posiciona os braços na altura da cintura 

mas sobe o gestual para a altura do peito no sétimo pulso e usa a posição de “L” na zona de 

mp a f. Posiciona os braços na frente do tronco e enfatiza o levare para a mudança de 

compasso com a mão esquerda.  

 

9     

8     

7 MC   OPU 

6     

5     

4     

3     

2     

1 W IIL Fr  

OPU – enfatiza o levare com a mão 

esquerda para a mudança de compasso.  
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Partitura 2 - Trecho da seção nº 40, sete compassos a partir do trecho. 

 

O gráfico na partitura indica a linha da regência com o compasso 9/8 repartido de 

forma ternária.   
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Imagem 6 - Preparação para mudança para o trecho nº 41, 7:09.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Descrição do Trecho nº 41. 

 

O Cubo acima indica a mudança de compasso no trecho nº 40 para o trecho nº 41. O 

compasso está dividido em duas partes: a primeira com 4 pulsos e a segunda com 5. Boulez 

mantêm o braços na altura do peito; na primeira parte do compasso mantem na zona de mp a f 

com a abrangência dos braços em modo de “L”, a partir do quinto pulso transita à zona de f a 

ff. O regente mantem seus braços em frente ao tronco e enfatiza o levare na subdivisão das 

partes do compasso.  

 

9     

8     

7 MC    

6     

5  IIIL   

4    OPU 

3     

2     

1 MC IIL Fr  

OPU – enfatiza o levare para a 

divisão do compasso em duas 

partes: 4 e 5.  
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Imagem 7 - Levare para o compasso 6/8, seção nº 42, 7:11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Descrição do Trecho nº 42.  

 

Acima, o segundo compasso do trecho 41, fazendo a preparação para o compasso 6/8 

do trecho nº 42. Na descrição do Cubo o compasso está dividido em duas partes: a primeira 

com 5 pulsos e a segunda com 4 pulsos. Na primeira parte do compasso o regente mantem 

seus braços na região da cintura, passando à região do meio do peito a partir do sexto pulso. 

Usa a zona de mp a f  com os braços pouco juntos ao corpo em posição de “L”. Seu braços 

estão de frente ao tronco e enfatiza o levare tanto na separação do compasso quanto na 

mudança para o trecho nº 42.  

9     

8     

7 MC    

6     

5    OPU 

4     

3     

2     

1 W IIL Fr  

OPU – enfatiza o levare para a 

divisão do compasso em duas partes: 

5 e 4.   
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Partitura 3 – referente ao Trecho nº 41.  

 

4.2.2 Análise gestual da interpretação de Valery Gergiev 

 

  

Imagem 8 - Gergiev rege o trecho nº 40, após 7 compassos, 6:34. 
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Figura 17 - Descrição do Trecho nº 40. 

O regente subdivide o pulso no compasso 9/8 de forma ternária. Mantem os seus 

braços na região do meio do peito. Usa a zona de mp a f com os braços junto ao corpo na 

posição de “L”. Seus braços são também posicionados em frente ao tronco e usa movimentos 

rotatórios com a mão direita enfatizando o pulso referencia ao padrão espacial da regência.  

 

Imagem 9 - Trecho nº 41, 6:37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Descrição do Trecho nº 40. 

9     

8     

7     

6     

5     

4     

3     

2     

1 MC IIL Fr  

Movimentos rotatórios com a mão direita. 

Enfatiza o pulso sem padrão regencial.  

9     

8     

7 MC    

6     

5  IIIL   

4    OPU 

3     

2     

1 MC IIL Fr  

Enfatiza o levare para o trecho 42.  
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O regente faz movimentos rotatórios enfatizando no trecho nº 41 a divisão do 

compasso  em 4+5 pulsos e, no compasso seguinte, 5+4 pulsos. Mantem os braços na posição 

do meio do peito e alterna a zona de mp a f com f a ff com os braços na zona de abrangência 

pouco próximas do corpo em posição de “L”. Enfatiza o levare para o trecho nº 42.  

 

 

Imagem 10 - Gergiev enfatiza o levare para o trecho nº 42, 6:39.  

 

 

4.2.3 Elementos comparativos 

 

 

Boulez deixa muito clara a marcação dos compassos em relação ao que procede 

Gergiev. Todos os compassos são marcados com muita precisão e demonstração de total 

controle e destreza sobre a técnica regencial. De início pode-se imaginar a atuação de Gergiev 

como confusa por não ser tão precisa quanto à de Boulez, entretanto há que se entender que a 

concepção sobre técnica do regente é bem mais expansiva21.  

A nossa observação permite tomar como ponto de referência a capacidade de Gergiev 

de manter-se sempre em acordo com a música por meio de gestos que ressaltam algo para 

além da marcação de compassos, denotando a busca de organização fraseológica em 

detrimento da métrica inconstante. Essa tendência marcante na ação gestual de Gergiev fica 

evidente pelo uso excessivo de movimentos circulatórios que culminam com uma 

modificação de compasso ou mesmo uma preparação para novo trecho musical.  

                                                           
21 O termo expansiva refere-se a concepção de alargamento da técnica de modo a inserir novos elementos 

mecânicos, ou mesmo uma revisão de conceitos sobre os tradicionais elementos da condução.   
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O desafio da dessa observação e análise é não somente acreditar que depois da 

marcação rígida e tecnicamente eficaz de Boulez haja nova maneira de uso do gestual 

mecânico da regência. A observação cuidadosa da técnica regencial de Gergiev tem nos 

mostrado que o caminho que separa a interpretação da pura técnica deve estar em constante 

alerta. Compreende-se que as contribuições depositadas por Gergiev, a partir da sua 

capacidade de superar o que convencionalmente foi instituído como “elementos mecânicos de 

sua arte”, podem ser melhor entendidas enquanto superação da técnica em relação a 

interpretação. Nesse sentido, há a necessidade de compreender-se a capacidade humana de 

constante adequação, superação e criatividade. Assim, na regência, o passado tem uma 

presença muito forte em toda e qualquer inovação técnica, se assim a pode-se denominar.   

A concepção de uso da técnica de condução por Gergiev possibilita o reconhecimento 

do peso que a tradição da regência implica às considerações que se faz sobre interpretação. As 

ferramentas gestuais da regência estão diretamente ligadas à concepção interpretativa, embora 

não se possa confundir o gesto mecânico com o gesto musical. Nesse sentido Gergiev 

reinventa seu gestual mecânico dando prioridade a movimentos plásticos pouco ortodoxos em 

termos de condução, mas que valoriza o contraste das nuanças sonoras.   

O uso de movimentos circulatórios com a mão direita possibilita uma condução mais 

enérgica a Gergiev embora a constante mudança métrica do trecho se torna um desafio. Por 

vezes o regente recorre à marcação tradicional de compassos da forma que o faz 

recorrentemente Pierre Boulez.   

 

4.3 O gesto regencial para além do compasso: por uma necessidade de expansão 

técnica  

 

A contribuição objetivada por essa pesquisa resumiu-se na abertura de uma discussão 

que pode levar ao aprofundamento do estudo das ferramentas regenciais, das suas capacidades 

de evolução técnica e de uma reflexão sobre os fazeres do regente enquanto intérprete.  

Ao colocar dois regentes – que tecnicamente agem de forma diferente diante do 

mesmo trecho musical tendo como parâmetro concepções interpretativas também diferentes, 

mas que aos seus modos cumprem o papel lhes designado de conduzir – entendemos o quanto 

há por descobrir sobre as relações que separam o gesto mecânico do regente e o seu gesto 

musical. 
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O fato de não ter como objetivo identificar qual das interpretações é a melhor, está no 

entendimento de que ambas cumprem a proposta empreendida por seus regentes. Assim, 

segundo o entendimento de Boulez a precisão metronômica, a marcação rígida dos compassos 

e as nuanças de acentuação métrica desses e também fora da métrica são argumentos 

interpretativos que fazem parte da sua visão sobre a performance da obra. Gergiev, entretanto, 

entende de forma diferente de Boulez a interpretação e busca trazer algo novo a obra assim 

procedendo ao ignorar aspectos importantes da escrita musical, ao explorar algumas variações 

sobre a indicação metronômica e sobre a marcação convencional dos compassos.    

Ao analisar o gestual de Gergiev compreende-se que há uma preocupação 

interpretativa que deixa de lado a tradição e traz nova luz sobre a concepção moderna de 

interpretação musical. Como um intérprete progressista Gergiev tem muito do seu gestual 

mecânico incompreendido. Por faltar-lhe clareza na mecânica do gesto em relação ao 

compasso, suas interpretações aparecem como incógnitas do uso da técnica gestual.  

  Essa característica marcante na condução de Gergiev chama a atenção, pois nela 

podemos vislumbrar uma quebra de conceitos sobre a tradicional técnica de condução e a 

procura de inovações que mostrem caminhos novos para a regência.  

 Ao tempo que Gergiev chama a atenção por sua excentricidade, percebe-se em Boulez 

o cerne da destreza técnica e da conservação da tradição. Seu gestual mecânico tem uma 

plástica natural de fácil compreensão e de fácil entendimento das suas intenções de condução.        

 

5 Conclusão    

 

A análise PatternCube mostrou-se eficiente quando da inversão de sua proposta 

original, ou seja, de descrever o modo adequado – para o autor – de como reger um 

determinado trecho musical. Nessa proposta analisou-se o gestual de cada um dos regentes e 

transmitiu-se para o cubo o modo como são interpretados os trechos musicais. A partir desses 

dados procedeu-se com a comparação da performance dos regentes e buscou-se significado à 

luz do que foi fundamentado como subjetividade e objetividade interpretativa.  

A análise dos vídeos mostrou que, apesar das diferenças gestuais dos regentes 

estudados, há implícita e explicitamente a presença das técnicas de condução básicas como 

retratadas no Tratado de Orquestração de Berlioz22. Implicitamente Gergiev deixa 

                                                           
22 Para Lago (2008, p. 51) “Berlioz foi o primeiro teórico da direção de orquestra que emancipou definitivamente 

o regente, tornando-o o intérprete absoluto, o ‘condutor’ de músicos e o artista por excelência”. Dessa forma a 
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transparecer em seu gestual – que não segue estritamente aos padrões de marcação ou mesmo 

da indicação metronômica – o que Themianka atribui como procurar significado escondido 

nas notas musicais, sob as notas e além das notas. Por outro lado, explicitamente Boulez 

chega a ser escolástico – por vezes didático – em seu gestual, por fomentar a clareza da 

marcação dentro de parâmetros precisos da indicação espacial do padrão regencial.  

Observou-se ainda que o comparativo das técnicas dos dois regentes nos trouxe a 

discussão sobre objetividade e subjetividade atreladas aos seus fazeres. Salienta-se nas 

análises gestuais a nítida afirmação da performance individual de cada um dos regentes pela 

defesa de suas concepções poéticas ilustradas na condução da obra. 

Compreende-se que, embora a perspectiva de uma análise do gestual mecânico da 

regência intentar aportar ao problema do gesto musical e a cadeia que envolve a série de 

questões pertinentes à interpretação musical, os passos dados em nosso trabalho significam 

apenas uma sugestão diante da pertinência do tema em relação ao meio acadêmico. Os 

esforços despendidos nessa pesquisa almejaram explorar uma nova concepção analítica, bem 

como a adaptação de uma já estabelecida e ainda não explorada segundo o prisma focado 

nesse trabalho.  

A ferramenta PatternCube foi apresentada particularmente por sua capacidade 

descritiva e necessita de aprimoramentos para que possa, nessa nova forma de uso, auxiliar 

estudos mais detalhados e precisos sobre a performance regencial. Entretanto, acredita-se, 

para os propósitos desse trabalho, que sua eficiência foi comprovada, uma vez que ajudou a 

entender as características do gestual dos regentes estudados. Entende-se o uso de ferramentas 

analíticas para estudos sobre a performance musical ainda um assunto pouco explorado, uma 

vez que a abordagem cientifica a que esta está submetida é indiferente por residir em um 

plano onde prevalecem conceitos estéticos e estilísticos  sobre a interpretação musical.  

As maiores dificuldades encontradas nas análises diz respeito ao plano de câmeras 

disposto em cada um dos vídeos e a necessidade de uma análise comparativa que encontrasse 

os mesmos trechos da obra em estudo onde o regente é filmado frontalmente. A falta dessa 

característica, embora tenha diminuído o número de trechos analisados, fez concentrarem-se 

todos os esforços em trechos de maior dificuldade, eliminando os trechos mais simples, do 

ponto de vista da dificuldade técnica. Salienta-se entretanto que o embasamento na 

experiência adquirida em disciplinas como Estudos em Criação e Performance e Laboratório 

                                                                                                                                                                                     
compreensão e a ênfase dada sobre a importância do seu tratado e a sua contribuição para o desenvolvimento da 

regência.    
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de Performance e Criação Musical Contemporânea nos ajudaram a entender a necessidade do 

uso de ferramentas analíticas embasando o processo performático. 

 O aprimoramento dessa ferramenta poderá abrir a possibilidade de melhores 

discussões sobre performance na regência a partir de uma metodologia em que a 

cientificidade está presente por meio das análises de gráficos gestuais e do texto musical.  

Contudo, com base no que foi exposto, cabe afirmar que o gesto na regência está 

acima das relações gestuais mecânicas do condutor. Seguindo o que preconiza Hatten, o gesto 

musical está além das relações mecânicas de gestualidade uma vez que “um mesmo gesto 

musical pode ser levado a cabo com diferentes movimentos corporais” (HATTEN, 2001).     
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