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VIGÊNCIA: 2020/1 
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 OBS: a disciplina será ofertada em Ensino Remoto Emergencial com 

possível retorno à presencialidade. 

  

 EMENTA:  

   

Principais compositores para a performance no contrabaixo na Música. Postura, 

articulação. Exercícios técnicos para o desenvolvimento da agilidade e sonoridade. 

Vibrato. Escalas e arpejos. Performances de trechos e obras de compositores para o 

contrabaixo solo e orquestral e popular. 

 

 

OBJETIVOS: 
 
  

Geral: 
 

Trabalhar aspectos técnicos – musicais e da performance musical no contrabaixo. 

 

 

 Específicos: 

 

1 – Realizar exercícios de aquecimento no Contrabaixo; 

   

2 – Desenvolver consciência corporal por meio de exercícios propostos, visando a 

interação entre corpo e instrumento; 

 

3 – Trabalhar respiração e relaxamento; 

 

3 – Fortalecimento da mão esquerda através de exercícios específicos; 



  

4 – Aprimorar aspectos músico – esqueléticos relacionados ao conjunto corpo, braço, 

antebraço, punho e dedos da  mão direita, e suas funções com o arco na expressão 

musical. 

 

5 – Estudar escalas e arpejos com diferentes golpes de arco como: son premier, portato, 

portato-staccato, staccato – hooked bow, sautilè, bariolage, retomada de arco, repetições 

de arco com arcadas para cima e para baixo. 

 

6 – Aprimorar a leitura à primeira vista em níveis gradativos de complexidade rítmica, 

melódica e harmônica. 

 

7 – Realizar performances de trechos ou obras de compositores de períodos e estilos   

musicais diferentes. Ex: barroco, clássicos, romântico, modernismo e contemporâneo e, 

também na música popular. 

 

8 – Minimizar aspectos que interferem na performance musical no Contrabaixo, como: 

ansiedade, nervosismo e síndrome de palco. 

 

9 – Trabalhar aspectos relacionados à preparação e organização de repertório para a 

performance musical no contrabaixo.   

 

10 -Abordar as etapas de preparação de uma obra musical.  

 

 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

1 – Postura; 

 

2 – Exercícios para arco em cordas soltas; 

 

3 – Exercícios para resistência da mão esquerda; 

 

4 – Estudos de posições; 

 

5 – Estudos de mudança de posição (shifting); 

 

6 – Escalas Maiores, Menores Harmônicas e Melódicas em três oitavas; 

 

7 – Exercícios de Leitura à primeira vista; 

 

8 – Duetos. 

 

9 – Estudos do repertório orquestral e popular; 

 

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO: 

 



Metodologia de ensino: aulas teóricas e práticas, leituras, discussões com seminários e 

debates. A aula ocorrerá no Google Meet e a gravação será disponibilizada para os 

alunos, posteriormente. Também por meio digital os alunos poderão enviar propostas 

solicitadas ao professor 

 

AVALIAÇÃO: 

• Participação e produtividade; 

• Participação crítica nos debates e seminários; 

• Avaliação da produção teórica dos trabalhos; 

• Avaliação prática: performance de três obras de estilos contrastantes à escolha do 

aluno. As obras deverão ser enviadas previamente para o professor; 
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