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Descrição: Introdução Frequentemente regentes corais têm problemas em lidar com técnicas 

gestuais de regência, realizar os ensaios corais com grande eficácia, produtividade, dinâmica 

e metodologia que faz com que os cantores se sintam produtivos e realizados esteticamente. 

Há, infelizmente, uma escassez de material acadêmico produzido em português dirigido para 

este público musical, os regentes. Não há muitos livros que tratem especificamente das áreas 

de regência acima descritas. Os regentes que não dispõem de técnica e conhecimento musical 

exigido para exercerem suas funções de “maestro/maestrina”, movimentam os braços e 

corpo de tal maneira que as únicas pessoas que podem entender suas intenções musicais são 

aquelas que tiveram o costume de cantar com eles por um longo período de tempo. Desta 

maneira fica mais fácil de perceber onde a "música está indo." Às vezes estes regentes se 

movem muito para dizer tão pouco. Nesta situação, quando uma ideia musical precisar ser 

mostrada aos cantores, a comunicação pode ficar prejudicada porque os mesmos gestos 

podem ter sido usados antes para coisas diferentes. Com o propósito de apresentar soluções 

práticas e cognitivas para as situações apresentadas acima, surgiu a necessidade de elaborar 

uma coleção de trabalhos acadêmicos Matriz DJunker. A Matriz - um tratado de exercícios 

gestuais que consiste em desenvolver os aspectos cognitivo e motor no cérebro do regente - 

ajudará o regente a se libertar deste tipo de situação. Sua prática propiciará ao regente, 

experiente ou noviço, a refinar a técnica gestual para que não se dê tal tipo de problema. 

Uma das grandes vantagens da Matriz é provocar a disciplina com a prática. Os longos 

exercícios ajudarão o regente a trabalhar os problemas de uma forma detalhada. Será melhor 

até mesmo se os exercícios forem feitos com a batuta, uma ferramenta disciplinar que fará 

com que os braços direito e esquerdo operem de acordo com a suas funções específicas. Um 

dos objetivos da matriz é exatamente estabelecer um processo de pensamento rebuscado de 

tal maneira que irá deixar o regente o mais habilitado possível para enfrentar qualquer tipo 

de partitura pela frente. A matriz ajuda o regente a criar reflexos para a leitura à primeira 

vista. Ela faz com que a técnica gestual fique automática para que se concentre 

prioritariamente na leitura de novos elementos fazendo com que os gestos sejam articulados 

como movimentos reflexos dessa leitura. É este processo que faz da matriz mais do que um 

simples exercício e a torna um tratado para se obter o domínio da técnica gestual. Há vários 

estágios para serem concluídos; neles o anterior funciona sempre como pré-requisito do 



posterior. A matriz também aperfeiçoa tremendamente o conceito de preparação e 

antecipação para qualquer tipo de acontecimento musical presente na partitura. Prepara 

para mudanças musicais da partitura, não somente de pequenos trechos ou “células” 

musicais, mas para novas partes, frases, trechos, ou mesmo movimentos musicais. Ou seja, 

ela ajuda na preparação tanto de detalhes musicais, em alusão ao conceito microcósmico, 

quanto no sentido do macrocosmo, para fazer com que o regente esteja antecipando novos 

períodos, ou mesmo movimentos musicais prospectivos em uma obra longa e complexa. 

Capacita o regente a estar sempre consciente e preparado para as mudanças que possam 

ocorrer. Esta técnica ajuda também na concepção de interpretação da música, que 

acontecerá nos diferentes níveis de consciência do ser humano: o cognitivo, o motor e o 

estético – este último, relacionado com os sentimentos e sensações, além de ligar-se com o 

coração. A prática de exercícios da matriz com ampla assimilação expandirá a qualificação 

técnica do regente. Quando a música estiver ocorrendo, o regente sempre terá que estar à 

frente dos músicos e cantores antecipando-se a eles em qualquer acontecimento musical. 

Metodologia do Estudo Através das atividades laboratoriais de ensaios coletivos e também 

de naipes (grupos e vozes), este projeto de pesquisa procura desenvolver um método e uma 

dinâmica de ensaios que possa prover mais atenção às necessidades de musicalização de 

pessoas leigas em música no desenvolvimento do trabalho com um repertório sinfônico mais 

rebuscado de grandes obras para coro e orquestra; Sendo assim, este estudo vai procurar 

criar atividades musicais que visem o desenvolvimento da musicalidade dos cantores na 

técnica de ensaio quanto às áreas de Afinação, Ritmo, Dicção, Dinâmica e Agógica, e 

Qualidade Sonora em música enquanto se trabalha o repertório e se pratica (com 

criatividade) exercícios vocais visando a apuração desta área; Este estudo visa, também, 

buscar desenvolver atividades que aprimorem o desenvolvimento da produtividade musical 

durante os ensaios; Além disso, o processo de pesquisa vai buscar explorar sobre todos os 

pontos não musicais que devem ser considerados na preparação de um grande concerto que 

envolve centenas de pessoas tanto no grupo coral, quanto do grupo orquestral. Considerando 

a Matriz DJunker, sua metodologia consiste em um processo onde se trabalha um ciclo de 

acontecimentos (ataques, cortes, efeitos sonoros, etc.) dentro de um determinado compasso 

musical e nele estão incluídos diferentes estágios que vão se tornando cada vez mais 

complexos. Ela faz com que a técnica gestual do regente cresça de tal maneira que sempre 

irá desafiar o praticante a trabalhar de forma detalhada os diferentes pontos da regência tais 

como entradas, cortes, movimento de dinâmica, agógica, e diferentes tipos de efeitos 

sonoros. A matriz também incorpora em si mesma uma metodologia de estudo específica 

para que o praticante desenvolva gradualmente e simultaneamente os elementos 

fundamentais de técnica de gesto. Ela aumenta as habilidades da coordenação motora, a 

independência dos lados direito e esquerdo do corpo humano (principalmente os braços e 

mãos), e solidifica a habilidade para trabalhar os diferentes padrões de regência com domínio 

intenso. Faz com que os padrões se tornem movimentos naturais e automatizados. Da mesma 

forma que o regente, quando está a frente de uma partitura, tem que estabelecer várias 

“linhas de pensamento” a fim de poder acompanhar as diferentes vozes ou instrumentos, 

trabalhando assim a sua coordenação motora e cognitiva, a matriz ajuda o praticante a 

desenvolver também as diferentes ideias ao mesmo tempo, estabelecendo assim, um 

“malabarismo” mental. A matriz vai exigir que ele, por exemplo, se concentre em que tipo de 



compasso está (por haver mudanças constantes) enquanto calcula em que parte está no ciclo. 

À medida que novos compassos vão sendo acrescentados no ciclo, este não somente ficará 

mais longo, assim como o número de “linhas de pensamento” do regente também 

aumentará. Além de deixar a matriz mais elaborada, ela apresentará maior grau de 

dificuldade o que, certamente, será de grande benefício para o regente. Por isso, é essencial 

que haja domínio completo de cada estágio. A escassez, percebida neste processo de 

pesquisa, de trabalhos metodológicos estruturados especificamente para o desenvolvimento 

da técnica gestual levou este estudo à uma reflexão sobre a importância do tratado sobre a 

Matriz Djunker para o aperfeiçoamento de regentes em sua performance. Ademais, os dados 

preliminares já expostos acima corroboram para a resposta quanto à questão inicial sobre a 

eficácia deste proposto método de técnica gestual, no sentido de considerá-lo uma 

ferramenta de estudo viável e eficiente, comprovando que o processo de estudo da Matriz 

desenvolve no praticante as habilidades de domínio motor, concentração, foco e disciplina 

na regência. Esse tratado mostra um caminho metódico que direciona o praticante a 

desenvolver as habilidades necessárias para que seu gestual seja o mais preciso e eficiente 

possível. Claro, que deve-se levar em consideração o grau de conhecimento prévio e 

dedicação nos estudos. Dessa forma, o resultado depende daquele que o pratica e como e 

quanto o pratica. É de conhecimento notório que somente “saber como se mexe os braços” 

não faz de ninguém um bom regente. Há, inclusive, aqueles que dispensam o tempo para se 

trabalhar a técnica gestual de uma forma mais aprofundada alegando que há outras coisas 

mais importantes na área de regência como análise, conhecimento musical profundo em 

geral, aspectos de liderança e outras coisas mais. Tudo isto é importante, mas não se pode 

deixar de estudar uma coisa em detrimento de outra. O desenvolvimento da técnica gestual 

irá estabelecer fundamentos sólidos, principalmente no campo da coordenação motora, para 

que se possa priorizar outras áreas quando necessário. Assim como qualquer instrumentista 

tem que trabalhar a sua técnica para “colocar a música nos dedos”, todo regente necessita 

de progredir em sua técnica gestual. O presente processo de pesquisa demonstra ser este 

tratado, uma metodologia de estudo e prática específica para se adquirir a técnica gestual 

que seja facilmente compreendida por todos os que precisarem segui-la. Espera-se que ele 

venha corroborar para o preenchimento de uma grande lacuna existente nos meios 

acadêmicos no sentido de se desenvolver uma escola de pensamento para a técnica gestual, 

no tocante às habilidades de domínio motor, concentração, foco e disciplina na regência. 

 


