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Resumo 

A presente pesquisa surgiu ao longo do curso superior de contrabaixo acústico, na medida em 

que ia sendo apresentado a diversos materiais de estudo. Percebi que existia uma variedade 

muito grande de métodos e de autores com ideias diferentes, mas que propunham conteúdos 

similares. Mas, qual a finalidade de existirem tantos métodos que tratam sobre o mesmo 

assunto? Por quê há tão pouco material de iniciação ao instrumento em língua portuguesa? 

Para responder a essas questões a presente pesquisa selecionou quatro métodos de iniciação 

ao contrabaixo dentre os mais utilizados no Brasil e analisou a visão pedagógica de cada autor 

discutindo: 1) a quem ensinar; 2) como ensinar; 3) por que ensinar e 4) até que ponto ensinar. 

Com a compreensão da visão pedagógica que fundamenta cada um dos métodos pode-se 

concluir que nenhum método pode ser considerado completo e nem que métodos tradicionais 

não devam mais ser usados. Apesar dos métodos inovadores serem por vezes mais objetivos e 

abertos a criatividade do professor e do aluno, eles são menos utilizados que os métodos 

tradicionais.  

 
Palavras-chave: contrabaixo acústico, visão pedagógica, métodos de iniciação. 
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INTRODUÇÃO 

 A presente pesquisa surgiu ao longo do curso superior de contrabaixo acústico, na 

medida em que ia sendo apresentado a diversos materiais de estudo. Passei a refletir sobre os 

métodos de ensino de diferentes autores que conheci desde que comecei a estudar, os quais, na 

maioria das vezes, os meus professores faziam uso apenas de alguns exercícios e nunca de todo o 

método. Eu percebi que existia uma variedade muito grande de métodos e de autores com ideias 

diferentes, mas que propunham conteúdos similares. Com isso, eu me perguntava: qual a 

finalidade de existirem tantos métodos que tratam sobre o mesmo assunto? Deduzi que eu 

precisava estudar mais profundamente para adquirir conhecimento suficiente sobre os métodos 

de contrabaixo para sanar a minha dúvida. Então, continuei estudando sem questionar muito até 

que a oportunidade de pesquisar o assunto surgiu com este trabalho. 

Após ingressar na universidade tive maior contato com os métodos de iniciação ao 

contrabaixo acústico e pude entender melhor a estrutura de cada um. Os contrabaixistas e 

pesquisadores Sonia Ray e Alexandre Rosa (2011, p. 3) afirmam que é comum que “métodos e 

livros de exercícios pretendidos para o ensino do contrabaixo acústico apresentem ideias 

similares sobre o que o aluno precisa aprender”. Muitos inclusive seguem a mesma forma como 

o conteúdo é apresentado. Hoje em dia existem diversos métodos dedicados a iniciação e a 

grande maioria “tem sido muito sucinta ou negligente a respeito da comunicação com seus 

leitores sobre conceitos pedagógicos, princípios ou objetivos”. (RAY; BORÉM, 2013, p. 1)1. 

Decidi então falar sobre o processo de iniciação ao contrabaixo, sobre conteúdos de métodos de 

ensino do contrabaixo.  

Há um número grande de métodos escritos exclusivamente para o ensino de contrabaixo 

acústico que datam desde meados de 1850 até os dias de hoje. Alguns, no entanto, tiveram maior 

destaque entre os pedagogos do instrumento. No Brasil métodos como New Method for the 

Double Bass - Part 1 de Franz Simandl (1840-1912) e o método de Isaia Billè, Nuovo método 

per contrabbasso – Parte 1, se tornaram os mais utilizados (Negreiros, 2003). Estes dois são 

discutidos nesta pesquisa juntamente com o livro The Gary Karr Doublebass Books de Gary 

Karr; e o livro Nouvelle Technique de La Contrebasse de François Rabbath. Os dois primeiros 

apresentam visões pedagógicas mais tradicionais e os dois últimos, visões mais inovadoras. 

                                                 
1 “have been too succinct or neglecting as far as the communication with their readers about pedagogical concepts, 

principals and objectives.” (RAY; BORÉM, 2013, p. 1). 
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Os quatro métodos aqui discutidos foram escritos visando orientar o aluno e o professor 

durante o processo pedagógico. Cada autor propõe uma visão pedagógica distinta que explica 

questões como: 1) quem ensinar; 2) como ensinar; 3) por que ensinar e 4) até que ponto ensinar. 

Essas questões são discutidas durante o texto introdutório de cada método e norteiam o processo 

de ensino dos métodos. 

Assim, esta pesquisa tem o objetivo demonstrar distanciamentos e aproximações entre 

visões pedagógicas tradicionais e inovadoras no ensino do contrabaixo. O texto ficou dividido 

nas seguintes etapas: 1) Introdução, 2) Revisão de literatura, 3) Apresentação de quatro métodos, 

4) Discussão dos métodos e 5) Conclusão. 

O primeiro capítulo fala sobre a necessidade de utilização de métodos de ensino como 

fator complementar ou primário no processo de aprendizado do aluno. Também é comentado o 

caminho que um aluno iniciante de contrabaixo acústico no Brasil percorre. 

O segundo capítulo apresenta as visões pedagógicas dos autores expostas no texto 

introdutório de cada um dos métodos aqui estudados. A partir da compreensão destas visões, é 

possível mostrar ao leitor, com uma maior clareza, a intenção de cada autor ao propor o estudo 

de seu método. 

Após a apresentação individual dos métodos é feita uma discussão sobre a abordagem 

pedagógica de cada autor e então, uma comparação entre os métodos de forma a expor as 

aproximações e distanciamentos destes. Os métodos serão comparados a fim de decidir quais 

exercícios podem ser explorados de forma a trazer mais benefícios aos alunos, e quais exercícios 

não foram bem utilizados pelos autores, mas que poderiam receber maior atenção. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA SOBRE INICIAÇÃO AO CONTRABAIXO 

ACÚSTICO 

Negreiros e Ray (2003) afirmam que hoje em dia é crescente a procura pelo contrabaixo 

acústico como primeira opção de instrumento por estudantes ao redor do mundo. Eventos como a 

ISB – International Society of Bassists (Associação Internacional de Contrabaixistas), realizado a 

cada dois anos nos Estados Unidos, reúne centenas de contrabaixistas de todas as partes do 

mundo, vários deles de faixa etária menor que 18 anos. No Brasil, eventos como o EINCO – 

Encontro Internacional de Contrabaixistas – oferecem masterclasses, recitais e palestras com 

professores do Brasil e de outros países onde os alunos têm a oportunidade de tocar para eles e 

aperfeiçoar seus conhecimentos. Diferentemente dos EUA e de países da Europa, a procura pelo 

contrabaixo acústico por alunos como primeira opção de instrumento no Brasil não é tão grande. 

Fatores econômicos são uma das causas que contribuem para a lenta popularização do 

instrumento, como afirma a citação abaixo:  

No Brasil, as dificuldades de acesso a instrumentos e material pedagógicos adequados 

para iniciantes protelam esta nova realidade. A grande maioria dos iniciantes tende a 

optar por instrumentos mais baratos e de fácil acesso (a exemplo do violão e da flauta 

doce), sendo que o contrabaixo ainda é frequentemente o segundo ou terceiro 

instrumento na formação do profissional. (NEGREIROS, 2003, p. 1). 

Além da posição de Negreiros, outro fator preocupante é a falta de material pedagógico 

disponível em língua portuguesa. Não há métodos completos escritos em português, e isso 

dificulta consideravelmente a compreensão dos objetivos propostos pelos autores durante os 

exercícios sendo que o professor precisa saber falar pelo menos o inglês.  Obras de compositores 

como Ernst Mahle (1929) e Villani-Côrtes (1930) são dentre as poucas escritas no Brasil para o 

contrabaixista brasileiro (NEGREIROS, 2004). 

 Rodrigues (2010) fala que nos últimos anos a pedagogia da performance no 

contrabaixo acústico tem sido explorada com a criação de cursos de graduação e pós-graduação 

voltados a essa área. Repertório de Música Popular Brasileira tem sido empregado no 

contrabaixo acústico por meio de transcrições e arranjos “visando sua disponibilização tanto no 

meio acadêmico quanto nos de tradição oral da música”. (BORÉM; SANTOS, 2003, p. 59). Há 

ainda outras formas inovadoras no âmbito do ensino coletivo, a exemplo do método DA CAPO 

(BARBOSA, 2011) que foi criado para o ensino coletivo de instrumentos de arco onde os alunos 

praticam a improvisação. Ao longo do método são apresentados vários exercícios onde o aluno 

exercita sua criatividade por meio do improviso, arranjos e composições.  
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1.1 Métodos de ensino do contrabaixo acústico 

Com a popularização do contrabaixo acústico, surgiu a necessidade de criação de 

métodos com a finalidade de auxiliar os professores no seu processo pedagógico. Alguns alunos, 

no entanto, não podiam pagar para ter aulas com professores e usavam os métodos para a 

aprendizagem autodidata. Simandl (1964) ao criar seu método, disse que estava oferecendo a 

oportunidade de autoaprendizagem para alunos que não possuíam recursos financeiros 

suficientes para pagar professores. Seu método possuía muito conteúdo expositivo referente aos 

princípios básicos necessários para a iniciação ao instrumento. 

Apesar de alguns autores diversificarem o conteúdo de seus métodos, a grande maioria 

exibe quase o mesmo conteúdo uns dos outros. Rabbath (1977, p. 3)2 ao escrever seu método se 

pergunta: “Qual é a finalidade em ter um novo método quando gerações de bons contrabaixistas 

acreditam que o material tradicional seja inteiramente satisfatório?”. Em termos de organização, 

todos apresentam um prefácio onde são explicados os motivos da criação de seus determinados 

métodos, instruções relativas à maneira de segurar o arco (alguns explicam como segurar tanto o 

arco francês, quanto o alemão), como o arco deve ser encostado na corda a fim de produzir som, 

e como segurar o instrumento da maneira correta. Alguns autores ainda explicam outros fatores 

como a origem do contrabaixo acústico, a utilização do contrabaixo acústico de cinco cordas e 

Pizzicato. 

Métodos que nessa pesquisa serão chamados de tradicionais, ou seja, escritos entre 1850 

e 1977 (RAY; ROSA, 2011) são muito similares na questão do conteúdo proposto pelos autores. 

Além de muita informação técnica os autores se preocupavam mais em apresentar uma 

quantidade maior de exercícios forçando o aluno, por meio da repetição, a entender os conceitos 

propostos em cada exercício. 

Simandl (1964, p. 3)3 ao comentar sobre os métodos escritos anteriores ao dele, afirma 

que “a maioria ou não é completa o suficiente, ou muito complicada para a compreensão geral”. 

Um fator que explica a dificuldade de compreensão dos exercícios é o fato de que métodos 

tradicionais foram escritos pensando na presença do professor durante o ensino. O aluno 

                                                 
2 “What is the point in having a new method when generations of good bass players have found the traditional 

material entirely satisfactory?” (RABBATH, 1977, p. 3) 
3 “the majority are either not complete enough, or too complicated for general understanding” (SIMANDL, 1964, p. 

3) 
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iniciante não possuía experiência suficiente no instrumento para discernir o conteúdo 

originalmente proposto. Com isso, cabia ao professor auxiliar seus alunos. 

Apesar de métodos tradicionais ainda serem bastante utilizados por professores de 

contrabaixo ao redor do mundo pela especificidade técnica proposta, “raramente autores [...] 

deixam claro o processo de aprendizagem que ocorre em aulas com a relação cara-a-cara entre 

professor e aluno” (RAY; BORÉM, 2013, p. 1)4. O contato entre professor e aluno na sala de 

aula, mesmo nos dias de hoje com os avanços tecnológicos que possibilitam que aulas possam 

ser ministradas pela internet, a meu ver, ainda se mostra extremamente importante para a 

aprendizagem, principalmente para alunos iniciantes. O contato cara-a-cara não somente 

encoraja o aluno durante a aula, sendo que ele vê no professor uma pessoa com significante 

experiência no instrumento em momentos que ele não consegue executar uma passagem e seu 

professor mostra para ele a maneira correta de tocar, como também o encoraja durante seu 

estudo individual já que o aluno quer sempre mostrar ao seu professor seus avanços.  

Métodos que nessa pesquisa serão chamados de inovadores, ou seja, escritos a partir de 

1977 (RAY; ROSA, 2011) trazem enfoque em aspectos utilizados nos métodos tradicionais, mas 

são explorados de maneiras diferentes. Karr (1987) percebe a grande dificuldade de alunos 

iniciantes ao tocarem exercícios de mão esquerda na ½ posição e escreve os primeiros exercícios 

de seu método nesse aspecto na região do capotasto com notas harmônicas. Com isso, é possível 

diminuir o esforço físico e ao mesmo tempo “produzir um som totalmente satisfatório” (KARR, 

1987, p. 11)5. 

Além do fator cronológico, pode-se afirmar que os métodos de Simandl e Billè são 

tradicionais devido a abordagem dos dois autores ao propor que o aluno deva seguir uma série de 

exercícios de técnica que vão desde a meia posição até a 7ª posição. Somente após esse estudo o 

aluno é apresentado a outros conteúdos. Já Rabbath e Karr são considerados inovadores por não 

imporem ao aluno um estudo sistemático. Eles apresentam poucos exercícios para que o aluno se 

habitue a uma determinada região do braço do contrabaixo e a seguir utilizam esse conteúdo em 

uma peça para ser tocada juntamente com o piano.  

Cada método traz exercícios técnicos para o instrumento com o intuito de formar alunos 

aptos a tocar em uma orquestra ou a seguir carreira de solista. Por meio de estudos, escalas, 

                                                 
4 “Rarely authors [...] make clear the learning process that occurs in lessons with the face-to-face relationship 

between teacher and student” (RAY; BORÉM, 2013, p. 1) 
5 “to produce a totally satisfactory sound” (KARR, 1987, p. 11) 
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repertório orquestral e duos o aluno poderá se prepara para a sua carreira como contrabaixista. 

Como é mencionado na pesquisa de Pedrosa (2009), cada escola europeia possuía características 

diferentes ao ensinar o contrabaixo, e isso refletiu na criação dos métodos. Simandl, por ter 

vindo da escola austro-germânica, utiliza a digitação 1, 2 e 4, enquanto que Billè, da antiga 

escola Italiana, utiliza a digitação 1, 3 e 4. “Neste sentido, caberá ao professor escolher qual 

abordagem utilizar, além de realizar, a seu critério, as devidas adaptações” (PEDROSA, 2009, 

p .12) 

 

2. VISÃO PEDAGÓGICA EXPOSTA NA APRESENTAÇÃO DOS MÉTODOS 

ESTUDADOS 

Os textos introdutórios, a apresentação de cada método, é parte fundamental para a 

compreensão de uma publicação por apresentar a intenção do autor e o público ao qual a obra se 

dirige. Nas publicações de material didático, sobretudo em métodos e livros de estudos, os textos 

introdutórios não atraem os alunos, que preferem ir diretamente a parte técnico-musical e quase 

sempre perdem a melhor maneira de utilizar o material que tem em mãos.  

Nos quatro métodos de contrabaixo ora estudados, os textos introdutórios versam sobre o 

conteúdo, a razão pela qual o método foi escrito e ainda apresentam ou indicam a visão do 

pedagogo/contrabaixista sobre a história, ensino e execução do contrabaixo acústico. A seguir, 

tais textos serão apresentados como ponto de partida para a discussão proposta.  

2.1 Franz Simandl (1840-1912): New Method for the Double Bass (1874), Vol. 1  

O texto é apresentado em inglês e alemão e introduz de maneira geral os 2 volumes que 

compõem o método, concentrando-se no primeiro. O volume 1 foi desenvolvido com a proposta 

de formar o contrabaixista desde primeiro contato como instrumento até que este esteja apto 

atuar como profissional de orquestra; A introdução é dividida em 5 partes que apresentam: 1) as 

partes do contrabaixo acústico, 2) a posição do músico, 3) como segurar o arco, 4) como o arco 

deve ser movido na corda e 5) a afinação do contrabaixo de 4 cordas. A introdução traz ainda 7 

ilustrações que exemplificam posições do contrabaixista tocando em pé, segurando o arco e 

posicionando a mão esquerda no espelho. 
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2.2 Isaia Billé (1874-1961): Nuovo Metodo per contrabbasso (1922) Parte 1, Vols. 1 a 4 

 O texto é apresentado em Italiano, Francês e Inglês e introduz os 4 volumes que 

compõem a parte 1 do método, todos dedicados à formação do contrabaixista de orquestra desde 

primeiro contato como instrumento até que este esteja apto atuar como profissional de orquestra 

(O texto não menciona a parte 2 do método, correspondente aos volumes 5 a 7). O texto é 

dividido em 14 partes curtíssimas (15 páginas) que versam sobre: 1) a necessidade de utilização 

do contrabaixo de 5 cordas, 2) a origem do contrabaixo acústico, 3) informações gerais, 4) metas 

para se estudar contrabaixo, 5) a construção do instrumento, 6) dimensões do instrumento, 7) 

sonoridade, 8) maneiras de segurar o contrabaixo, 9) o arco 10) maneiras de segurar e mover o 

arco, 10) marcações de direção do arco, pizzicato e staccato, 11) afinação atual do contrabaixo 

de 5 cordas, 12) instruções sobre a mão esquerda, 13) regras de dedilhado e 14) posições da mão 

esquerda no espelho. 

2.3 François Rabbath (n.1931): Nouvelle Technique de La Contrebasse (1977), Vol. 1 

O texto é apresentado em Francês, Inglês, Alemão e Espanhol. O Volume é voltado para 

a formação do contrabaixista solista desde primeiro contato como instrumento (aspecto 

ressaltado pelo autor no texto). A introdução é dividida em 4 partes curtas que tratam sobre: 1) 

como segurar o contrabaixo, 2) como segurar o arco, 3) como posicionar e controlar o arco na 

corda e 4) pizzicato. Contém um anexo com uma coleção de fotos e exercícios de escalas e 

arcadas cuja utilização é monitorada ao longo do uso do método. 

2.4 Gary Karr (n.1942): The Gary Karr Double Bass Book (1987-88). Livros 1 e 2 

O texto do livro 1 é apresentado somente na língua inglesa e traz ilustrações das partes do 

contrabaixo e do arco, além da localização dos harmônicos das divisões das cordas em 1/2, 1/3 e 

1/8. O texto é dividido em 12 partes curtas (4 páginas) em linguagem simples e direta com o 

leitor/contrabaixista (professor ou aluno), em subtítulos informais, como: 1) Você é o professor, 

2) Habilidade de leitura necessária, 3) Uma nova abordagem (motivação), 4) Equipamento 

“Bássico”, 5) Materiais não básicos: Estante Musical, Banco, Marcadores Mentais, Sapatos, 6) 

Nada de Cordas Soltas (rompimento com tradição), 7) Tudo Harmônicos, 8) Relação física 

confortável e 9) Música Versus Técnica. 

O texto do Livro 2 informa que o estudante deve conhecer o conteúdo do livro 1 e que 

proporá exercícios para relembrar tal conteúdo. A maioria dos exercícios foca no 
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desenvolvimento da técnica de arco. Apresenta propostas alternativas para dedilhados (iniciando 

onde braço e pulso são mais confortáveis); Mão esquerda direcionada por intervalos e não por 

posições; atribui prioridade ao uso do arco. As ilustrações do livro1 são repetidas no livro 2. 
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3. DISCUSSÃO DAS QUATRO VISÕES PEDAGÓGICAS 

 

Cada autor possui uma visão quanto a finalidade de seu método, tais como a quem 

ele se destina e até que ponto formará o aluno. Esses aspectos são incluídos de forma implícita 

ou explícita ao longo do texto introdutório. Tendo isso em mente, essa parte do trabalho discutirá 

as similaridades e distanciamentos entre as visões dos quatro pedagogos do contrabaixo aqui 

estudados. O quadro abaixo expõe resumidamente aspectos selecionados destas visões 

pedagógicas, as quais serão discutidas na sequência. 

 

 

Autor 
O perfil do 

contrabaixista a ser 

formado 

Relação 

instrumento-corpo-

técnica 

Abordagens da mão 

direita: uso do arco 

Abordagens da mão 

esquerda: escolhas 

de dedilhados 

Simandl (1874) orquestra direta/ tradicional tradicional tradicional (124) 

Isaia Billé (1922) orquestra indireta/ tradicional tradicional tradicional (134) 

Rabbath (1977) solista direta/mais flexível inovador inovador (extensão) 

Karr (1987-88) generalista direta/Inovadora tradicional inovador (1234) 

Quadro n.1: resumo das visões pedagógicas dos 4 métodos estudados 

 

3.1 O perfil do contrabaixista a ser formado 

Simandl se preocupa em formar contrabaixistas para atuar na orquestra, com isso seu 

método possui exercícios que vão desde a ½ posição (a mais grave; dedo indicador colocado ½ 

tom abaixo da voluta) até o que o autor denomina 7ª posição (limite do uso do espelho sem 

polegar – dedo três ou quatro na nota la na região do capotasto). Portanto o aluno estuda a região 

onde se tocar grande parte do repertório de orquestra, o qual raramente vai além da 7ª posição.  

De maneira similar, o método de Billè também propõe a formação de contrabaixistas de 

orquestra e apresenta exercícios que vão até o que o autor denomina 7ª posição (dedo quatro no 

la na região do capotasto), como pode-se perceber nas figuras abaixo. 

 
Figura 1: Exercícios na sétima posição nas quatro cordas no método de Billè 
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Figura 2: Exercícios na sétima posição nas cordas sol, re e la no método de Simandl 

Apesar dos dois métodos, Billè e Simandl, trabalharem até a região de transição para 

o uso do polegar no espelho (capotasto), nenhum dos dois trabalha técnica de digitação nesta 

região e não se dedicam a trabalhar exercícios específicos de introdução a essa região.  

Rabbath apresenta uma visão pedagógica inovadora no que concerne a técnica de 

arco e dedilhados voltados para agilidade e leveza, características fundamentais para a formação 

de um solista. Seu método apresenta estudos onde são trabalhadas questões como dinâmica, 

golpes de arco e intervalos. O método ainda possui peças para serem tocadas com o piano que 

preparam o aluno para a atividade solista, mesmo estando no início de seus estudos. Apesar do 

volume 1 ser escrito na primeira posição no braço do instrumento – que na visão de Rabbath vai 

da nota sol# perto da voluta até a nota dó (na corda sol), o autor propõe que o aluno toque os 

exercícios do método em outras posições. 

O método de Karr apresenta uma visão inovadora ao propor que seu método sirva 

para alunos iniciantes, avançados, solistas ou músicos de orquestra. O livro 1 apresenta o 

conteúdo básico para o contrabaixo, mas este básico deve ser considerado ‘fundamental’, ou 

seja, seu conteúdo pode ser aproveitado por contrabaixistas de vários níveis por ser possível 

aplicar complexidade aos estudos aparentemente simples, como os estudos de harmônicos 

propostos – podem ser tocados isoladamente (simples) ou num contexto de repertorio avançado. 

Após cada exercício é apresentado uma pequena peça escrita pelo compositor Paul Ramsier. 

Essas peças utilizam cada passo do desenvolvimento técnico alcançado pelo aluno durante seu 

estudo. Karr aconselha os alunos a não as executar como exercícios técnicos, mas buscar 

transmitir uma mensagem – sobre expressão e interpretação. Esse fator se assemelha ao método 

de Rabbath, onde o aluno é proposto a executar as músicas visando uma expressão musical. 
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3.2 Relação instrumento-corpo-técnica 

Simandl apresenta um quadro de fotografias onde ele descreve a posição ‘correta’ de 

segurar o contrabaixo. Em sua visão tradicional, Simandl diz existir somente uma posição 

‘correta’ de se tocar o contrabaixo, não levando em consideração as eventuais dificuldades de 

cada aluno para tocar o instrumento. Já Karr segura o contrabaixo na posição em pé, de maneira 

semelhante a Smandl mas deixa claro que não pretende impor nenhuma maneira única de se 

tocar o instrumento, deixando o aluno à vontade para decidir se tocará em pé ou sentando. Ele 

apenas faz uma brincadeira perguntando “já não é suficiente ter que carregar ambos um 

contrabaixo e uma estante?” Na figura n.1 abaixo, pode-se visualizar a semelhança da forma de 

se segurar o contrabaixo entre Simandl e Karr:   

 
Figura 3: À esquerda posição correta de tocar o contrabaixo no método de Simandl, e à direita posição 

de tocar o contrabaixo no método de Karr. 

 

Na figura acima é notável a semelhança entre ambos devido ao fato de Karr ter sido 

aluno Simandl, fazendo com que o esse aspecto técnico do método de Simandl se encontre 

presente no método de Karr, ainda que ambos tenham visões distintas sobre como formar um 

contrabaixista. 

Além disso, o método de Karr se distancia da visão de Smandl quando propõe que o 

aluno comece na região ‘do pescoço’ (região de transição entre as notas re e fa# na corda sol), 

assim minimizando esforços que o iniciante teria que fazer na visão tradicional de Smandl e Billé 

que indicam os estudos do aluno na região mais grave do instrumento. Karr apresenta 
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harmônicos cedo e encoraja o aluno a utilizar o braço inteiro do instrumento. Exercícios de 

alongamento são altamente recomendados por ele no método, assim como exercícios para 

resistência muscular. Karr ainda promove quatro ‘encontros’ que chamam:  1) primeiro dia com 

o contrabaixo, 2) primeiro dia com o arco, 3) a mão esquerda vai de encontro ao contrabaixo e 4) 

a crina do arco vai de encontro às cordas. Com isso, o autor acredita que possa acelerar o 

desenvolvimento da relação física entre o músico com o instrumento e o arco. Tal abordagem 

está ausente nos textos de Billè e Smandl. Billè se limita a fazer poucas considerações sobre 

como segurar o contrabaixo e como posicionar a mão esquerda e mover a mão direita (arco). 

Rabbath conta com inovação no equipamento: ele cria um espigão (chamado egg-

pin) que permite o músico a segurar o contrabaixo em um ângulo mais horizontal enquanto na 

posição em pé, com isso facilitando o trabalho para ambas as mãos, mas perdendo qualidade no 

volume. Como é possível observar na figura abaixo, o instrumento está inclinado num ângulo de 

45 graus, permitindo maior leveza do instrumento sobre a mão esquerda e facilitando o 

movimento de arco sobre as 4 cordas, principalmente na região do capotasto. 

 
Figura 4: Posição de se segurar o contrabaixo de acordo com Rabbath 

 

3.3 Abordagens da mão direita: uso do arco 

Com relação ao uso do arco, os métodos de Simandl, Billè e Karr apresentam 

instruções sobre como segurar os dois arcos (alemão e francês), mas o método de Rabbath 

somente explica como segurar o arco francês. Rabbath diz que para tocar não é necessário 

colocar pressão na mão, e sim deixar o peso natural da mão sobre a corda. Ele ainda diz que a 

mão se mantém leve ao pressionar o arco sobre a corda permitindo o movimento do pulso nas 
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trocas de direção de arco (para baixo e para cima). Este fator é ainda mais reforçado em 

passagens com notas rápidas. Apesar dessa técnica diminuir o esforço físico que o aluno possa 

ter ao tocar com o arco, pode-se dizer que não proporciona um som firme e reverberante e não 

funciona muito bem no contexto de uma orquestra, onde o contrabaixista precisa tocar as notas 

em fortíssimo (na maioria das vezes). Pode-se dizer que a técnica de Rabbath tem êxito no 

contexto de solista, que é justamente o pretendido pelo autor do método.  

Simandl e Billè são similares quanto aos primeiros exercícios de arco: corda solta em 

semibreve, mínima e semínima. Os dois autores possuem a mesma visão pedagógica quanto ao 

ensino de arco e apresentam seus métodos nesse aspecto com praticamente a mesma didática. O 

método de Billè, por ser muito extenso (a parte 1 contempla 4 volumes), apresenta poucos 

exercícios referentes ao arco. O volume 1, por exemplo, apresenta o arco no início com 

exercícios de corda solta e só volta a tratar do arco especificamente nas duas últimas páginas do 

volume. O volume 2, no entanto, é dedicado em grande parte ao ensino de agilidade e liberdade 

no uso do arco. O método de Simandl apresenta a mesma estrutura do método de Billè, somente 

após um grande número de exercícios de mão esquerda, o autor apresenta exercícios de mão 

direita. 

Rabbath introduz os exercícios de arco do seu método com corda solta ligada. Se 

levarmos em consideração que o método dele foi escrito para o contrabaixista solista e se 

observarmos os exercícios que são apresentados mais a frente, podemos compreender a 

necessidade da escolha desse tipo de exercício logo de início. 

Karr dedica o livro 2 a exercícios de arco por considera-los mais complicados que 

dedilhados. Tal abordagem se difere dos autores tradicionais por estes darem maior relevância 

aos exercícios de mão esquerda. É possível notar que Karr e Simandl possuem a mesma visão 

pedagógica a respeito de localização de arco. Como pode-se visualizar nas figuras abaixo, ambos 

indicam em seus métodos regiões de arco para se começar a tocar uma nota. 
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Figura 5: Indicações de localização de arco no método de Simandl 

 

 

Figura 6: Indicações de localização e quantidade de arco no método de Karr 
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No método de Simandl, ele indica N. (Nut) para que o aluno comece a tocar a nota no 

talão do arco. T (Tip) para que o aluno comece a tocar na ponta e M. (Middle) para que a nota 

comece a ser tocada no meio do arco. Além destas indicações, Simandl ainda faz uso dos sinais 

de indicação de arco para baixo e arco para cima utilizados nas partituras atuais. Karr além de 

indicar a localização do arco onde a nota começará a ser tocada, ainda indica a quantidade de 

arco a ser utilizado em cada nota. Por se tratar dos primeiros contatos de um aluno com o 

instrumento, Karr delimita a quantidade de arco conforme as cordas tocadas forem ficando mais 

grave. Isso deve-se a dificuldade encontrada por alunos iniciantes para realizar mudança de 

corda, algo que exige uma relação corpo-instrumento um pouco mais sólida e que leva tempo de 

alcançar. 

 

3.4 Abordagens da mão esquerda: escolhas de dedilhados 

O contrabaixo acústico não possui posições padronizadas. Isso ocorre devido ao fato 

de existirem tamanhos e formas diferentes do instrumento, com isso a distância entre notas no 

braço do contrabaixo varia. Cada autor possui uma visão quanto a posição da mão no 

instrumento. Billè considera a 1ª posição como sendo as notas sol#, la, si bemol e si natural na 

região grave da corda sol. Já Rabbath vê a 1ª posição como sendo as notas sol#, la, si bemol, si 

natural e do na região grave da corda sol. 

A escolha de dedilhado é algo pré-determinado de acordo com a escola onde cada 

autor foi formado. Simandl, por ter vindo da escola austro-germânica, utiliza a digitação 1, 2 e 4. 

Karr e Rabbath utilizam o mesmo dedilhado em seus métodos. Billè, formado na antiga escola 

Italiana, utiliza a digitação 1, 3 e 4. 

A escolha de dedilhado serve para as notas que se encontram antes da região do 

capotasto, sendo que após essa região há um dedilhado específico e comum entre os autores 

estudados que é polegar no capotasto, dedos 1, 2 e 3. Nos exemplos abaixo vemos exercícios 

similares entre os métodos de Billè e Rabbath onde os autores utilizam seus dedilhados: 

 
Figura 7: exercício utilizando o dedo 3 no método de Billè 
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Figura 8: exercício utilizando o dedo 2 no método de Rabbath 

 

Hoje em dia a escolha de dedilhado depende do professor de contrabaixo. Não há 

preferência por um dedilhado por ser considerado melhor que o outro. Os dois são utilizados de 

forma igual e irá depender do aluno para decidir com qual dos dois ele se sente mais confortável. 

Karr, no entanto faz a mescla dos dois dedilhados. Primeiramente ele propõe que o aluno utilize 

o dedilhado 1, 2 e 4 nas notas graves do contrabaixo, mas na região do pescoço ele aconselha o 

aluno a fazer uso também do dedo 3. Esse dedilhado é melhor utilizado em passagens rápidas 

que exigem velocidade da mão esquerda na mudança de notas, além de proporcionar um maior 

alcance dos dedos. No entanto, o dedilhado 1, 2, 3 e 4 é utilizado na região do pescoço devido ao 

fato das notas se encontrarem mais próximas umas das outras. Abaixo pode-se visualizar u uso 

efetivo dos quatro dedos no braço do instrumento: 

 

 Figura 9: exercício de alcance e uso dos quatro dedos durante a escala de Fa maior 
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CONCLUSÃO 

A discussão dos métodos de ensino de contrabaixo aqui apresentada buscou, em 

primeiro lugar, compreender a visão pedagógica proposta pelos autores. Com isso, pretendeu-se 

oferecer ao professor material que lhe permita escolher qual método servirá melhor para cada 

aluno e, por exemplo, poder priorizar estudos de técnica de mão esquerda voltada para a região 

médio-grave para um aluno que precise executar trechos tradicionais de orquestra.  

Concluiu-se que os autores de métodos tradicionais tendem a ver de forma similar o 

processo de iniciação ao instrumento. Nestes, o aluno é apresentado a um número grande de 

exercícios de técnica que se repetem em ordem crescente da 1ª à 7ª posição do instrumento (do 

extremo grave para o agudo). Por outro lado, os métodos inovadores trazem perspectivas mais 

flexíveis quanto a iniciação com um número reduzido de exercícios que podem ser repetidos 

quantas vezes o professor achar necessário visando o produto final (no caso do método de 

Rabbath, preparar o aluno para a prática solista, e no método de Karr, fazer com que o aluno se 

sinta mais confortável para tocar todas as regiões do braço do contrabaixo). 

Não é possível concluir que um método seja considerado completo, nem que 

métodos tradicionais não devam mais ser usados. Apesar dos autores dos métodos inovadores 

serem muito práticos e úteis, eles são menos utilizados que os métodos tradicionais, mesmo que 

existam eles fortes que os unam, como o fato de Gary Karr (autor inovador), ter sido aluno de 

Franz Simandl (tradicional).  

Com a discussão feita no capítulo três, foi possível encontrar várias similaridades e 

distanciamentos nas visões de Simandl, Billè, Rabbath e Karr. Apesar de Rabbath ter sido o 

único autor dentre os estudados a dedicar seu método para o contrabaixista solista, ele utiliza 

exercícios técnicos similares ao de Simandl e Billè e os expande, além de propor peças para 

serem tocados com piano (similar ao que propõe Karr). Notou-se também que autores que 

escreveram métodos para iniciantes de contrabaixo seguem um padrão com relação aos 

primeiros conteúdos a serem estudados pelo aluno. Por fim, espera-se que o professor que lida 

com iniciantes possa utilizar este trabalho para se orientar sobre escolha e aplicação dos quatro 

métodos discutidos em seu cotidiano. 
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