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Introdução

Neste presente artigo analisamos a regência musical utilizada por ma-

estros frente a orquestra sinfônica, a fim de responder uma questão 

bastante popular sobre o que significa os movimentos e gestos que o 

maestro executa. Norteamos este trabalho nos estudos de Peirce (2012), 

Santaella (2007) e Martinez (2003) no que diz respeito às tricotomias 

proposta por Charles Sanders Peirce, para assim concluir nossa analise 

na linguagem gestual e os efeitos interpretativos causados na mente de 

um músico. 

A proposta deste trabalho é desenvolver em cima de uma metodo-

logia qualitativa e pesquisa participante, cujo objetivo foi observar os 

signos em seu ambiente natural de sua ocorrência e analisá-los, para 

que assim possamos responder a questão que norteia este trabalho. 

Os materiais coletados para analise foram: trechos de um vídeo no 

qual a orquestra sinfônica da UECE executa a peça Quinta Sinfonia de 

Beethoven, estes trechos foram transformados em quadros de imagens 

para melhor compreensão na descrição das análises. Foram elaboradas 

entrevistas de profundidade com músicos e maestro da orquestra para 

assim compreender os efeitos interpretativos. 

O vídeo foi coletado no auditório do bloco de música da Universidade 

Estadual do Ceará, Itaperi, local sede da Orquestra Sinfônica da UECE. A 

coleta das imagens aconteceu no dia 17 de maio, às 14h, período em que 

a orquestra preparava a peça para ser apresentada no segundo semes-

tre da temporada 2014 de concertos sinfônicos. 

Ressaltamos que este artigo é fruto de um trabalho monográfico de 

conclusão do curso de jornalismo. Importante ainda explicar que, em 

princípio, este trabalho não tem uma identidade propriamente jornalís-

tica, mas estabelece uma reflexão entre a comunicação (regência), semi-

ótica e música. Por natureza a comunicação possui uma estreita relação 

com as ciências da linguagem. Desta forma, não podemos interpretar os 

fenômenos musicais como simples emoções despejadas por um autor. É 
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neste momento que a semiótica surge como ferramenta para ser traba-

lhada no ambiente musical. 

Signos, objetos e interpretantes na semiótica de Peirce.

O estudo dos signos envolve três atores: o próprio signo, o objeto e o 

interpretante. Para que uma mente interpretadora se relacione com um 

objeto é necessário a existência do signo, que representará o objeto 

dentro de determinados limites. A mente que interpreta não se relaciona 

diretamente com o objeto senão por mediação de um signo. 

Para Peirce (2012), signo é o que de certo modo representa algo 

para alguém. Esse algo é o que se chama de objeto do signo que causa 

um efeito na mente interpretadora, denominado de interpretante. As 

três denominações formam a relação triádica do signo, que pode ser 

representada graficamente, segundo a proposta de Ogden & Richards1 

(NETTO, 2010).

Figura 1. A relação triádrica do signo

1 O gráfico foi retirado do livro Semiótica, Informação e Comunicação (J. TEIXEIRA 
COELHO NETTO, 2010, p. 56).
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Santaella (2007) explica que o signo está no lugar do objeto, por-

tanto, “o signo é uma coisa que representa uma outra coisa” (SANTAELLA, 

2007, p. 90).

Uma coisa só aparece como signo de uma outra coisa se, na 
mente de quem a perceber, surgir uma terceira coisa (vinda de 
experiências anteriores), a partir da qual a interpretação daquela 
primeira coisa possa ser realizada (FERNANDES, 2009, p. 3).

Para uma melhor compreensão das relações entre signo, objeto e in-

terpretante, Santaella (2007) elaborou um esquema (figura 2) que apon-

ta para a existência de dois tipos de objeto – imediato e dinâmico – e 

dois tipos de interpretante – também imediato e dinâmico. 

Figura 2. O signo / Retirado de Santaella (2007)

Pelo esquema apresentado, percebe-se que o signo é composto pelo 

seu fundamento (que pode ser uma qualidade, um singular ou uma lei, 

como será visto mais adiante), por um objeto e interpretante imediatos. 

Isso implica que o objeto imediato esteja dentro do signo, e diz res-

peito à referência que o signo faz ao que representa – o objeto dinâmico. 
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O interpretante imediato também está dentro do signo e está re-

lecionado ao potencial efeito que o signo pode causar em uma mente 

interpretadora. É aquilo que o signo está apto a produzir em uma mente 

e a sua natureza dirá o que ele pode produzir (SANTAELLA, 2007). Já o 

efeito real que causa, caracteriza o interpretante dinâmico, ou seja, é 

aquilo que o signo efetivamente produz na mente singular e subdivide-

se em três níveis: emocional, energético, lógico (SANTAELLA, 2007).

O nível emocional está relacionado a uma qualidade de sentimento. 

Uma música quando ouvida, por exemplo, pode desencadear uma série 

de emoções. É capaz de despertar sentimentos. 

O nível energético corresponde a uma ação física ou mental, que 

exige que o interpretante desperdice algum tipo de energia. No caso da 

música, ao ser ouvida despertar o choro ou mesmo uma dança, tem-se o 

nível energético em evidência.

O nível lógico se manifesta por meio de uma regra interpretativa 

internalizada na mente do interpretante. Se ele elabora pensamentos 

em cima do que ouve, por exemplo, pode-se dizer o nível lógico se apre-

senta. 

A divisão dos signos: Tricotomias

Peirce (2012), propõe a existência de dez tricotomias e mais de ses-

senta classes de signos, porém, neste trabalho serão estudadas apenas 

as duas primeiras tricotomias: a que estuda o signo em si mesmo e a que 

estuda o signo em relação ao seu objeto.

A primeira tricotomia se refere ao signo em si. Nela, estão presentes 

os fundamentos dos signos. Santaella (2007), explica que é preciso ter 

três propriedades formais para que as coisas funcionem como signo: sua 

qualidade (quali-signo), sua existência (sin-signo) e seu caráter de lei 

(legi-signo). “Pela qualidade tudo pode ser signo, pela existência, tudo 

é signo, e pela lei, tudo deve ser signo” (SANTAELLA, 2007, p. 12). Tudo 

pode ser signo mesmo possuindo outras propriedades. 
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Signo em relação a si 
mesmo

Descrição

Quali-signo Não aparece. Portanto, não pode funcionar como signo sem 
estar encarnado em algum objeto que apresente cor, cheiro, 
som, sentimento, texturas ou volume etc.

Sin-signo É o existente, o que existe. O existente tem potencial sufi-
ciente para funcionar como signo. Ele aponta para aquilo 
de que faz parte: uma frase, um sinal, a forma de piscar, um 
gesto etc.

Legi-signo Funciona como lei. Seu papel é fazer com que o singular 
(sin-signo) se amolde a sua generalidade como as palavras, 
as leis do direito, convenções sociais etc. (SANTAELLA, 2007).

Tabela 1. Signo em relação a si mesmo / Elaborada a partir de Santaella (2007, 2012)

As três propriedades citadas habilitam as coisas a funcionarem como 

signo. Elas podem muito bem operar juntas: as leis incorporam o singu-

lar nas suas réplicas, ou seja, o singular se adéqua à generalidade da lei. 

Todo singular é sempre composto de qualidades. 

Quase todas as coisas estão sob a lei, assim Santaella (2007) enfatiza 

que na maioria das vezes as três propriedades operam conjuntamente. 

Em alguns casos, a qualidade fica proeminente, caso visível na arte, mú-

sica, poesia etc (SANTAELLA, 2007).

A segunda tricotomia refere-se às relações entre signo e seu objeto 

dinâmico. Como são três os fundamentos de um signo, serão três os tipos 

de relação entre signo e o objeto a que denota. Quando o fundamento é 

um quali-signo, o ícone será a sua relação com o objeto. Se for um sin-

-signo, o índice será a sua relação com o objeto. Se for legi-signo, a sua 

relação com o objeto será um símbolo (SANTAELLA, 2007).
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Relação do signo com o 
objeto

Descrição

Ícone Tem uma relação de semelhança com o provável objeto 
representado. Como o ícone está relacionado ao quali-

-signo, que é quase um signo, a relação de semelhança com 
o objeto se limita às qualidades dele. Nessa relação, o ícone 
aparece porque o quali-signo sugere seu objeto por simila-
ridade. Um exemplo pode ser a cor azul que quando aparece 
à mente lembra o céu.

Índice O que dá fundamento ao índice é a existência (sin-signo) 
concreta. Para agir como índice, o signo deve se considerar 
parte de outro existente para o qual aponta e faz parte. As 
nuvens escuras que indicam chuva ou a fumaça que indica 
fogo são exemplos desse signo.

Símbolo Signo que se refere ao objeto em virtude de uma associação 
de ideias produzidas por uma convenção. Seu fundamento é 
o legi-signo. Um símbolo não indica uma coisa, ele denota 
um gênero de coisa. São socialmente convencionados e mu-
táveis, assim eles são arbitrários. A cor branca como símbo-
lo da paz, placas de trânsito, o hino nacional que representa 
o Brasil, são exemplos dessa classe de signo.

Tabela 2. Signo em relação ao seu objeto / Elaborada a partir de Santaella (2012) e 
Santaella (2007)

Tendo apresentado os principais conceitos e definições que envolvem 

a teoria semiótica peirciana, faz-se necessário que sejam aplicados ao 

objeto de estudo deste trabalho: a regência.

O signo, o objeto e o interpretante no processo da regência.

De acordo com Peirce (2012), como visto anteriormente, a semiótica 

existe à base de três conceitos: signo, objeto e interpretante. Santaella 

(1983) explica que o signo é qualquer coisa que aparece à mente inter-

pretadora. Assim, entendemos que o signo é uma coisa que representa 

outra coisa, seu objeto. Ele representa seu objeto para um intérprete, 

que por sua vez produz na mente desse intérprete uma outra coisa que 

está relacionada ao objeto, pela mediação do signo. 
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Seguindo esses pontos ideológicos, podemos classificar o signo, ob-

jeto e interpretante no nosso trabalho da seguinte forma:

Conceitos Definição Conceito 
neste 
trabalho

Justificativa

Signo Qualquer coisa que aparece 
à mente interpretadora

Gesto Os gestos executado pelo 
maestro surge como signo nesta 
relação, pelo fato de ser o sinal 
visual para que os músicos per-
cebam o que o maestro designa.

Objeto Representado pelo objeto Regência A regência representa para 
os músicos a linguagem na 
qual o maestro utiliza para 
indicar como a música deve ser 
executada.

Interpre-
tante

Ação da mente interpreta-
dora em relação ao signo

Orquestra Os efeitos causados pela inter-
pretação da regência na mente 
interpretadora, que no caso são 
os músicos da orquestra.

Tabela 3. Análise dos conceitos que envolvem as relações do signo/ Elaborada pelo 
autor.

Martinez (2003) explica que a semiótica peirceana oferece instru-

mental suficiente para analisar a comunicação musical em diferentes 

esferas, traduzindo teoricamente todas as questões. Nesta pesquisa, 

iremos analisar os gestos do maestro pelo fato de haver uma linguagem 

que foi pouco estudada e explorada por outros pesquisadores. Compre-

ender essa linguagem regencial e analisar o que ela provoca em uma 

mente interpretadora pode ser o caminho para solucionar os problemas 

interpretativos que circulam nesse ambiente orquestral. Assim, precisa-

-se focar na questão visual para se perceber os gestos da regência e 

assim, analisá-los. 

Para o estudo desses elementos, destaca-se o período no vídeo 

compreendido entre 3´55 e 4’00. Para que a compreensão fique mais fácil, 
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elaborou-se um quadro com as imagens existentes no período anterior-

mente citado, ilustrando os movimentos a que elas correspondem.

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3

Imagem

Movimento 
correspondente

	   	  

 

	  
	  

 

	  

Tabela 4. Orquestra Sinfonica da UECE, sob a regência de Alfredo Barros.

O signo em si na regência

No aspecto da primeira tricotomia – o signo em si mesmo – o signo é 

a linguagem gestual utilizada pelo maestro para se comunicar com os 

músicos ao executar uma peça musical.

Os gestos são produzidos com movimentos dos braços e mãos. Uma 

batuta2 é usada para que os sinais se tornem mais precisos e visíveis. 

Geralmente a mão direita marca o ritmo da música. É extremamente 

importante o maestro conduzir a orquestra dentro da métrica musical 

que a peça pede. Wagner (apud WALKIN, 2013) explica que o trabalho do 

regente está contido na sua capacidade de indicar o tempo correto. 

2 A Batuta é o instrumento usado pelo maestro não apenas para marcar o tempo da 
música, mas também para moldar as frases dos instrumentos, com movimentos 
delicados transmite à orquestra o tipo de som que deve ser produzido. 
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A mão esquerda dirá as entradas e as dinâmicas, para assim obter 

dos músicos um colorido orquestral na peça tocada. Por exemplo: indicar 

a entrada para um solo e como esse solo deve ser executado, como as 

notas devem ser tocadas em determinado trecho, etc. 

Um gesto mais horizontal pode pedir uma qualidade mais lírica, 
disse James Depreist, diretor de estudos orquestrais e de regência 
da Jullliard School. Um gesto para baixo imite um movimento de 
arco de violino, disse Bicket, pode colorir o ataque. De acordo com 
Gilbert, mesmo quando marca o tempo em notas longas, o regente 
deve procurar comunicar a qualidade sonora que busca, por meio 
do movimento da batuta (WALKIN, 2013, p. 23).

As expressões faciais, também fazem parte dessa comunicação. O 

olhar traduz a satisfação ou insatisfação em determinados trechos que 

a orquestra venha a tocar. Não olhar para o solista quando estiver exe-

cutando o seu solo pode ajudá-lo a ter um desempenho melhor sem 

ceder ao nervosismo. A postura do maestro pode influenciar na questão 

da execução da orquestra, como por exemplo, inclinar o corpo para trás 

pode significar para a orquestra que toque mais suave. 

A respiração é um ponto importante para iniciar uma regência, marca 

o momento de preparo para execução de toda a orquestra. As cordas 

precisam ser incentivadas tanto quanto os instrumentos de sopro. Uma 

respiração errada pode afetar a música. A respiração está ligada com as 

formas de executar a peça, uma respiração forte e aguda gera um som 

mais nítido e audível. 

Tendo caracterizado melhor o signo deste trabalho, pode-se partir 

para a análise do signo em si mesmo, como mostra a tabela abaixo:
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Conceito Signo em si 
mesmo (1a. 
Tricotomia)

Descrição

Signo Quali-signo As qualidades estão representadas ao se olhar para 
um maestro gesticulando frente a todos os músicos, 
quase que desenhando algo, criando formas que em 
um primeiro olhar não parece haver sentido.

Sin-signo É possível perceber que os fazem parte da regência 
musical e sua singularidade pode ser vista nas 
formas dos sinais que o maestro usa para que os 
músicos o compreendam. 
O maestro constrói signos prontos para significar, 
únicos, que futuramente possuíram seus significa-
dos.

Legi-signo A lei que se aplica a esse contexto está relacionada 
ao que os músicos chamam de alfabetização musical 
ou educação musical. 
Pode ser percebida na segunda imagem da sequên-
cia acima, quando o maestro aponta para um dos 
músicos orientando para um solo que deverá entrar 
com o seu sinal.

Tabela 5. 1ª tricotomia na regência 

O signo em relação a seu objeto

No aspecto da segunda tricotomia – o signo em relação ao seu objeto 

– o objeto é a regência e a forma como esta regência e o gesto se rela-

cionam dão origem ao ícone, índice e símbolo deste estudo.

Pensando no signo estudado neste trabalho, percebe-se que o ob-

jeto imediato é composto pelos movimentos gestuais do maestro (sen-

tido e direção), que indicam a regência musical. O objeto dinâmico desse 

signo é a regência, o que o signo está representando, ou seja, o gesto 

realizado torna possível distinguir a forma como deve ser tocada a peça. 

Os movimentos compõem o signo e apontam para a regência de-

terminando como os músicos devem interpretar e executar a peça que 



255Anais do 10º Encontro Internacional de Música e Mídia, 2014

contém ideias de nuances musicais e dinâmicas descritas nos gestos do 

maestro.

A regência é uma arte que mistura dança e gestos, envolvendo corpo 

e alma em um processo físico gestual que denota a personalidade mu-

sical do condutor da orquestra. O papel da regência é dar vida à música 

interpretada pela orquestra. 

Conceito Signo em rela-
ção ao objeto 
(2a. Tricotomia)

Descrição

Relação do 
signo com o 
objeto

Ícone Os gestos que compõe a segunda imagem da sequ-
ência acima regida pelo maestro têm uma relação de 
semelhança com o que de fato é.
 A imagem do maestro gesticulando e apontando 
para um músico sugere que ele esteja informando o 
tempo da música para a entrada do solo. 

Índice As mãos erguidas do maestro exibidas na terceira 
imagem da sequência da tabela 4 indica a marcação 
do tempo da música na mão direita e mais sonorida-
de na mão esquerda.
Pode-se dizer que nesse momento o maestro está 
pedindo mais sonoridade naquele trecho da música. 

Símbolo Os gestos do maestro simbolizam a regência que é 
a linguagem comunicativa de músicos e maestro em 
uma orquestra. Tais movimentos implicam em uma 
série de significados previamente convencionados.

Tabela 6. 2ª tricotomia na regência. 

O signo e seu interpretante

Interpretante é a ação que ocorre na mente interpretadora (SANTAELLA, 

2007). De acordo com a autora, apoiada nos pensamentos de Pierce, po-

de-se afirmar a existência dos interpretantes imediato e dinâmico. A 

tabela abaixo explica os dois termos:
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Interpretante Descrição

Imediato O interpretante Imediato consiste no que o signo está apto 
a produzir em uma mente interpretadora.

Dinâmico O interpretante Dinâmico se refere ao efeito que o signo irá 
gerar em qualquer mente interpretadora, esse efeito pode 
ser dividido em três níveis: Emocional, Energético e Lógico

Tabela 7. Os interpretantes imediato e dinãimico. Tabela elaborada de acordo com Coe-
lho Neto (2010) e Santaella (2007).

 O interpretante imediato está ligado ao potencial interpretativo que 

o signo (regência) está apto a produzir quando encontrar uma mente 

interpretadora. Santaella (2007) explica que há signos que são interpre-

táveis na forma de qualidade de sentimento, outros por meio de pensa-

mentos em uma série infinita, e há outros por meio de experiências ou 

ação. A regência faz isso. Através dos movimentos das mãos, o maestro 

não dirá apenas o andamento da música, mas também as nuances3 mu-

sicais que dirão como a peça deve ser tocada. 

Após encontrar as mentes interpretadoras, o nível de Interpretante 

Dinâmico entra em ação. Observa-se que a comunicação entre o maestro 

e os músicos da orquestra funciona à base de regras com as quais os 

músicos já estão habituados, e que constroem uma significação lógica 

para com os gestos do maestro. Assim, percebe-se que o efeito de ca-

ráter lógico está constantemente presente nessa relação comunicativa. 

Como o interpretante está relacionado ao efeito que o signo causa 

na mente interpretadora, nada mais apropriada que recorrer à interpre-

tação dos próprios músicos da orquestra para saber o que eles interpre-

tam quando entram em contato com os gestos do maestro. 

Com base nas afirmações de Jônatas Gaudêncio, primeiro clarinete 

da OSUECE, “Geralmente ele (maestro) combina comigo o que ele quer 

3 Nuance é um termo utilizado na música que se refere ao desempenho das frases 
musicais, sons e acordes. A distinção entre a dinâmica e as expressões também 
fazem parte. (ROHOLT, 2010)
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que seja ouvido e eu tento segui-lo ao máximo com seus gestos, às 

vezes decoro as passagens para ficar olhando só para o Maestro”. Entre-

vista cedida em maio de 2013. 

Nos ensaios da OSUECE, percebemos que a referencialidade é aplica-

da a todo instante, para que não seja esquecido o gesto definido como 

referência a alguma nuance musical. Marcelo de Souza, segundo trom-

pete da OSUECE, 

O maestro ergue os braços e todos fazem silêncio total, ficamos 
em estado de alerta que dura não mais que uns cinco segundos, 
tempo suficiente para perceber que os braços erguidos do maestro 
irão baixar. A música só começa quando ele baixa os braços e nós 
tocamos. Nos ensaios, o que mais passamos são as entradas, solos 
e fim da música. Não podemos começar a tocar sem a indicação da 
regência, é ela que guia a gente na questão do ritmo e dinâmica. 
Sem ela, ficamos sem uma referência, mesmo com a partitura na 
nossa frente. (Marcelo de Souza, segundo trompete da OSUECE). 

Todas essas características descritas acima saltam frente a possíveis 

mentes interpretadoras. Considerando o estudo da análise do interpre-

tante dinâmico, percebe-se que o efeito de caráter lógico é bastante 

presente na relação maestro e músico.

Ao perguntarmos se os músicos se emocionam ao interpretar uma 

peça e se isso poderia atrapalhar no rendimento musical, vários músicos 

da orquestra afirmaram que as emoções acontecem com frequência, mas 

é preciso atenção para que a música não seja afetada negativamente. 

Percebo que me desligo das coisas ao redor, minha concentração 
aumenta quando toco. Fico mais atento, visualmente e 
auditivamente, ao que está acontecendo para poder dar o melhor 
de mim mais e mais. Às vezes interfere quando eu deixo de 
pensar no que estou fazendo durante a execução, e passo a agir 
de maneira espontânea. Algumas músicas são tão lindas que os 
arrepios são inevitáveis e quando eu solo nesses momentos faço 
o máximo para que a minha emoção soe junto com o som do meu 
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instrumento (Jônatas Gaudêncio, entrevista cedida em maio de 
2013). 

O efeito de caráter emocional se faz presente nas relações interpre-

tativas musicais. Segundo o discurso acima, percebe-se que esse efeito 

tanto pode ser ruim para o andamento da peça, como também pode ser 

ótimo. Sendo bem aplicado na sonoridade do instrumento, pode melho-

rar a qualidade sonora nos solos. 

O efeito de caráter energético é necessário tanto para o músico 

quanto para o maestro, que para executarem suas funções dentro da 

orquestra é preciso que desempenhem uma “força física” para fazer 

com que a música seja executada. Em vários momentos presenciamos os 

efeitos Energético e Lógico atuando juntos. É o que acontece quando há 

os ataques (momento no qual toda a orquestra toca forte um determi-

nado trecho da música) no início da peça 5ª sinfonia. Para que ela seja 

executada, os efeitos energéticos que correspondem à ação física – que 

neste caso é tocar o instrumento – e o efeito Lógico – que representa 

o símbolo da regência do maestro, no qual, os músicos internalizaram 

para referenciar o momento e como deverá ser tocada ao se apresen-

tarem. 

Segundo as observações do pesquisador deste trabalho, ao presen-

ciar a apresentação da Quinta Sinfonia, o que se pode perceber é que 

em alguns trechos, se ouviam-se todos os instrumentos executando 

suas partes, complementando-se, formando uma massa sonora eston-

teante. Alguns músicos demonstraram sinais visíveis de satisfação que 

logo podemos relacionar com dos três efeitos, agindo harmonicamente 

em suas performances. Enquanto o maestro controlava a massa sonora 

para não fugir da nuance, alguns sorrisos tímidos eram vistos em seu 

rosto. Identificou-se aí o ápice da comunicação entre maestro e músicos, 

que esbanjavam em suas expressões os três efeitos do interpretante 

dinâmico: emocional, energético e lógico. 
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Nesta pesquisa a semiótica se mostrou ferramenta importante para 

análise da relação maestro – músico. Com base nas análises realizadas 

nesta pesquisa, percebe-se que a sonoridade é importante nessa rela-

ção, mas o aspecto visual, manifestado por meio dos gestos que envol-

vem a regência – se não for mais importante – é tão importante quanto 

o aspecto sonoro para concretizar o processo de comunicação entre as 

partes, pois os gestos indicam como a música deve ser tocada, para se 

alcançar uma sonoridade mais próxima da perfeição. 

Constatou-se, também, que a presença do diálogo entre maestro e 

músico é fundamental para que a comunicação possa se concretizar so-

bre o interpretante dinâmico e seu efeito lógico, formando a base para 

que a comunicação possa ser assimilada. 

Percebeu-se ainda que existe uma relação em comum acordo entre 

as duas partes: maestro e músico. Ao conhecer o limite da segunda, o 

primeiro trabalha para que nos ensaios esses limites técnicos possam 

ser extintos. Para isso, muitas vezes o maestro trabalha a experiência 

musical e técnica individual, que faz a diferença na questão da transmis-

são da mensagem, sendo assim entendida e respondida musicalmente 

pelos músicos. 

Observou-se, também, que existem algumas modalidades linguís-

ticas e técnicas para instrumentos de cordas, sopros e percussão, das 

quais o maestro usufrui para comunicar suas expressões e nuances mu-

sicais. 

A busca de um entendimento preciso nos significados da regência 

traz para o maestro o maior dos problemas em uma orquestra, os erros 

de interpretação regencial dos músicos para com os gestos do maestro. 

Entende-se que a questão de falhas na interpretação de uma peça, pode 

ser corrigida na regência, porém uma falha na interpretação da regência 

pode ser um grande problema em um concerto musical. Em entrevista o 

maestro Alfredo Barros, destaca que nas orquestras sinfônicas profis-

sionais trabalham incessantemente para que as coisas (regência, músico 

e música) estejam em seus respectivos lugares. 
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