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Curso Básico e Secundário de Música 

Programa da disciplina de CONTRABAIXO 

 
 

 
ENSINO BÁSICO 

 

1º Grau 
 

METAS PEDAGÓGICAS 

 
Ao frequentar o 1º grau o aluno deverá: 

 
1. Constatar as aptidões musicais e físicas do aspirante para o estudo da música; 
2. Assegurar o desenvolvimento da técnica do arco e as posições da mão esquerda 

realizando, no segundo período do ano letivo, peças fáceis com 
acompanhamento de piano; 

3. Conhecer a constituição física do contrabaixo; 
4. Identificar auditivamente as cordas do contrabaixo; 
5. Conhecer os elementos básicos dos movimentos dos braços direito e esquerdo; 
6. Reconhecer indicações simples de arcadas, afinação, ritmo e dinâmica; 
7. Entender o significado da linguagem contrabaixística (arcadas, detaché, talão, 

ponta, etc.); 
8. Dominar as seguintes posições: meia, primeira, segunda-meia, segunda e 

terceira; 
9. Utilizar o arco nas formas mais simples: usá-lo em metades ou inteiro com a 

arcada detaché; 
10. Realizar exercícios para o conhecimento da clave de Fá (baixo); 
11. Desenvolver noções musicais auditivas de carácter geral; 
12. Executar a mudança de cordas; 
13. Dominar a mudança de direção do arco; 
14. Executar exercícios simples de colocação dos dedos e articulação; 
15. Tocar escalas e arpejos de uma oitava em tonalidades simples; 
16. Conhecer andamentos básicos (Adágio, Allegro); 
17. Compreender o carácter da música através das obras em estudo. 
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EXIGÊNCIAS ANUAIS MÍNIMAS 
 

 2 Escalas de uma oitava com respetivo arpejo no estado fundamental; 
 4 Estudos ou exercícios com carácter diferente; 
 4 a 6 peças. 

 
EXIGÊNCIAS DA PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 Uma escala de uma oitava com respetivo arpejo; 
 Um estudo; 
 Uma peça. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 

Métodos / Estudos: 
 I. Billé – Método para Contrabaixo, 1º Curso; 
 Jean-Loup - Ma première année de contrebasse; 
 Método Billé – Estudos, 1º Curso: nº 22, 47, 52, 64, 74, 78, 90, 105. 

 
Peças: 

 Coletânea de peças para contrabaixo e piano, Escola musical, Graus inferiores, 
Editor «Música» Moscovo, 1987; 

 Coletânea de peças, Arranjo para contrabaixo e piano, Edição musical estatal de 
Moscovo, 1952; 

 Coletânea de peças para contrabaixo e piano, Les jeunes instrumentistes - 
Petites pièces pour contrabasse a cordes, Éditions Aug. Zurfluh, Paris; 

 (Outros conjuntos de peças à escolha do professor de acordo com o nível de 1º 
grau). 

 

2º Grau 
 

METAS PEDAGÓGICAS 

 
Ao frequentar o 2º grau o aluno deverá: 

 
1. Concluir a aprendizagem das posições da primeira metade da corda e continuar 

a desenvolver a técnica do arco; 
2. Paralelamente aos métodos, deverá realizar-se o estudo de peças fáceis com o 

acompanhamento de piano; 
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3. Possuir conhecimentos básicos sobre o carácter da música; 
4. Conhecer e dominar aspetos como a colocação, afinação, ritmo, dinâmica e 

qualidade sonora; 
5. Aprender a afinar o contrabaixo; 
6. Conhecer o significado do vocabulário contrabaixístico: arcadas em detaché, 

legato, alla corda, staccato, portato, talão, ponta, etc.; 
7. Dominar a divisão do arco, bem como a combinação da arcada detaché e 

legato; 
8. Executar 2 ou 4 notas na mesma arcada em legato; 
9. Realizar exercícios simples de desenvolvimento da articulação da mão 

esquerda; 
10. Praticar a mudança de cordas; 
11. Conhecer e dominar as posições: terceira meia, quarta, quarta meia, quinta, 

sexta, sexta meia e sétima; 
12. Realizar exercícios simples para a aprendizagem de mudança entre as 

posições; 
13. Executar escalas e arpejos de uma ou duas oitavas; 
14. Preparar convenientemente o mínimo de 2 apresentações públicas anuais; 
15. Desenvolver hábitos de memorização; 
16. Praticar a leitura à primeira vista na aula com a supervisão e acompanhamento 

do professor. 
 
EXIGÊNCIAS ANUAIS MÍNIMAS 
 

 4 Escalas de uma ou duas oitavas maiores e menores (melódica e harmónica), 
com os respetivos arpejos; 

 4 Estudos de caráter contrastante; 
 4 Peças. 

 
 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 

 
Métodos:  

 I. Billé – 1º e 2º cursos;  
 F. Simandl – 2º fascículo, Estudos sobre arcadas, Manuscritos, A, B, C, D. 

 
Estudos: 

 G. Bottesini – Piccoli Studi; 
 Billé – 2º curso, nº 6, 7, 8 da “Escola do arco”, com variantes à escolha; 
 Simandl – Método, 2º fascículo, estudo nº 3 de terceiras (pág. 56), estudo de 

quartas (pág. 58) e o estudo de quintas (pág. 61);  
 Billé – 21 pequenos estudos melódicos em todas as tonalidades.  
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Peças: 
 Coletânea de peças para contrabaixo e piano, Escola musical, Graus inferiores, 

Editor «Musica» Moscovo, 1987; 
 Coletânea de peças, Arranjo para contrabaixo e piano, Edição musical estatal de 

Moscovo, 1952; 
 Coletânea de peças para contrabaixo e piano, Les jeunes instrumentistes, 

Petites pièces pour contrabasse a cordes, Éditions Aug. Zurfluh, Paris; 
 (Outros conjuntos de peças à escolha do professor de acordo com o nível de 2º 

grau). 
 
 
PROGRAMA DA PROVA GLOBAL – 2º GRAU 
 

PROVA CONTEÚDO 

1ª Uma escala de uma ou duas oitavas e respectivo arpejo 

2ª Um estudo 

3ª Uma peça 

4ª Uma peça obrigatória 

 

 

3º Grau 
 

METAS PEDAGÓGICAS 

 
Ao frequentar o 3º grau o aluno deverá: 
 

1. Trabalhar a consolidação da técnica do arco, realizando, além da literatura 
didática típica, peças gradualmente mais difíceis para favorecer o 
desenvolvimento da sensibilidade musical do aluno. Realiza-se o estudo da 
posição a Capo-tasto, tocando, principalmente, escalas de duas ou três oitavas. 
De acordo com as aptidões do aluno pode-se iniciar, durante o ano escolar, a 
inserção na orquestra e o estudo do repertório orquestral menos difícil; 

2. Possuir conhecimentos básicos sobre o carácter da música, os seus géneros e 
formas; 

3. Conhecer e dominar aspetos como a colocação, afinação, ritmo, dinâmica e 
qualidade sonora; 
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4. Executar escalas maiores e menores de duas oitavas com 2 ou 4 notas na 
mesma arcada em legato e arpejo com 3 notas em legato ou separado; 

5. Realizar exercícios simples para a aprendizagem de mudança das posições; 
6. Estudar intervalos de II até XV; 
7. Executar intervalos cromáticos: II, III e iii, IV e V justa, VI e vi, VII e vii e VIII 

justa; 
8. Iniciar o estudo dos acordes; 
9. Conhecer a escala cromática; 
10. Iniciar o trabalho sobre os ornamentos: appoggiatura, acciaccatura, mordente, 

gruppetto e trillo; 
11. Conhecer o portamento do som; 
12. Realizar os exercícios e estudos para aprendizagem das arcadas: picchettato, 

alla corda, staccato, balzato, tremolo, etc.; 
13. Dominar a divisão do arco, bem como a combinação da arcada detaché e 

legato, arcadas pontuadas, etc.; 
14. Preparar convenientemente o mínimo de 2 apresentações públicas anuais; 
15. Continuar a desenvolver hábitos de memorização; 
16. Praticar a leitura à primeira vista na aula com a supervisão e acompanhamento 

do professor. 
 
EXIGÊNCIAS ANUAIS MÍNIMAS 
 

 4 Escalas de duas oitavas Maiores e menores, melódica e harmónica, com os 
respetivos arpejos e uma escala cromática; 

 4 Estudos de caráter contrastante; 
 4 Peças. 

 

EXIGÊNCIAS DA PROVA DE AFERIÇÃO 

 
 Uma escala de duas oitavas com respetivos arpejos; 
 Um estudo; 
 Duas peças, ou dois andamentos de uma Sonata ou de um Concerto (1º ou 2º 

e 3º andamentos). 
 
 

REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 

 
Métodos:  

 I. Billé – 3º curso;  
 F. Simandl – 3º fascículo.  
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Estudos: 
 G. Bottesini – Piccoli studi; 
 I. Billé – 3º curso, nº 13 e 22, nº 1 e 6 (10 estudos de aperfeiçoamento do 

mesmo método); 
 F. Simandl – 30 estudos, nº 11 e 17; 
 Sturm – 110 estudos. 

 
Sonatas: 

 Giovannino – Sonata; 
 A. Vivaldi – Sonata; 
 B. Marcello – Sonata; 
 A.Corelli – Sonata. 

 
Peças: 

 Coletânea de peças para contrabaixo e piano, Peças e obras de forma maior, 
Edição 2. Escola musical, Editor «Musica» Moscovo, 1976; 

 Coletânea de peças, Arranjo para contrabaixo e piano, Edição musical estatal de 
Moscovo, 1952. 

 (Outros conjuntos de peças à escolha do professor de acordo com o nível de 3º 
grau). 

 
4º Grau 

 
METAS PEDAGÓGICAS 
 
Ao frequentar o 4º grau o aluno deverá: 
 

1. O programa de 4º grau do curso prevê o desenvolvimento da técnica do Capo-
tasto e a consolidação de conhecimentos dos últimos anos; 

2. Trabalhar peças progressivamente mais complexas; 
3. Dar continuidade à participação na Orquestra e/ou em agrupamentos de Música 

de Câmara; 
4. Possuir conhecimentos básicos sobre os estilos musicais; 
5. Continuar a desenvolver  aspetos como a colocação, afinação, ritmo, dinâmica e 

qualidade sonora; 
6. Realizar exercícios para o conhecimento da clave de Dó na quarta linha (tenor), 

e na clave de Sol; 
7. Realizar exercícios com o polegar que funciona da Capo-tasto; 
8. Conhecer as posições fundamentais do Capo-tasto: cromática, semi-cromática 

e diatónica; 
9. Estudar escalas e arpejos de duas ou três oitavas; 
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10. Realizar exercícios para a aprendizagem de mudança de posição; 
11. Executar a escala cromática de duas ou três oitavas; 
12. Iniciar os exercícios simples nas posições mais altas: o movimento do Capo-

tasto para chegar à III oitava da corda; 
13. Aperfeiçoar as arcadas como: détachè, legato, picchettato, alla corda, staccato, 

balzato, saltellato, martellato, spiccato, tremolo e suas diferentes combinações; 
14. Dominar a divisão do arco, bem como a combinação da arcada detaché e 

legato em diferentes combinações; 
15. Executar escalas com 4 ou 8 notas na mesma arcada em legato e arpejo com 3 

notas em legato ou separado; 
16. Realizar e executar exercícios e estudos no desenvolvimento da articulação da 

mão esquerda para aprendizagem dos ornamentos; 
17. Continuar a aprendizagem dos acordes; 
18. Iniciar o trabalho sobre o vibrato;  
19. Preparar convenientemente o mínimo de 2 apresentações públicas anuais; 
20. Continuar a desenvolver hábitos de memorização; 
21. Praticar a leitura à primeira vista na aula com a supervisão e acompanhamento 

do professor. 
 

EXIGÊNCIAS ANUAIS MÍNIMAS 
 

 4 Escalas de três oitavas Maiores e menores (melódica e harmónica) com os 
respetivos arpejos; 

 4 Estudos de caráter contrastante; 
 4 Peças. 

 

EXIGÊNCIAS DA PROVA DE AFERIÇÃO 

 
 Uma escala de duas ou três oitavas com respetivos arpejos; 
 Um estudo; 
 Duas peças, ou dois andamentos de uma sonata ou de um concerto (1º ou 2º e 

3º andamentos). 
 
 

REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 

 
Métodos:  

 I. Billé – 4º curso complementar e 4º curso normal; 
 F. Simandl – fascículos 4º, 5º e 6º; 
 F. Petracchi – Tecnica superiore semplificata. 
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Estudos: 
 I. Billé – 4º curso complementar, (dois estudos); 
 F. Simandl – fascículos 6º (dois estudos); 
 R. Kreutzer – 18 estudos, transcrito por F. Simandl. (dois estudos). 

 
Sonatas: 

 Giovannino – Sonata; 
 A. Vivaldi – Sonata; 
 B. Marcello – Sonata; 
 J. E. Galliard – Sonata; 
 A. Corelli – Sonata; 
 Willem de Fesch – Sonata. 

 
Peças: 

 Coletânea de peças para contrabaixo e piano, Peças e obras de forma maior. 
Edição 2, Escola musical, Editor «Musica» Moscovo, 1976; 

 Coletânea de peças, Arranjo para contrabaixo e piano, Edição musical estatal de 
Moscovo, 1952. 

 (Outros conjuntos de peças à escolha do professor de acordo com o nível de 
4ºgrau). 

 

5º Grau 
 
METAS PEDAGÓGICAS 

 
Ao frequentar o 5º grau o aluno deverá: 

 
1. Aperfeiçoar todos os conhecimentos de domínio técnico e artísticos dados até 

ao final deste ciclo, pois correspondem a todo o conhecimento base da 
aprendizagem do contrabaixo e preparar a prova global; 

2. Proceder ao estudo de peças de concerto de média dificuldade; 
3. Continuar o trabalho de desenvolvimento técnico, estudando as escalas na 

extensão de 2 ou 3 oitavas, e arpejos em todas as tonalidades; 
4. Executar escalas com 4 ou 8 notas na mesma arcada legato e arpejo com 3 

notas em legato ou separado; 
5. Estudar a escala cromática na segunda oitava da corda; 
6. Aperfeiçoar as arcadas como: détachè, legato, picchettato, alla corda, staccato, 

balzato, saltellato, martellato, spiccato, tremolo e suas diferentes combinações; 
7. Executar estudos de Capo-tasto e exercícios com posições unidas (entre a 

ponte e Capo-tasto); 
8. Praticar exercícios com posições cromáticas, semi-cromáticas e diatónicas; 
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9. Estudar as quartas em posição de Capo-tasto; 
10. Aperfeiçoar os ornamentos; 
11. Iniciar o estudo dos harmónicos; 
12. Principiar os exercícios simples nas posições mais altas; 
13. Estudar a mudança de posição do Capo-tasto para a 3ª oitava da corda; 
14. Executar notas dobradas; 
15. Iniciar o estudo do Arpeggiato legato ou balzato; 
16. Continuar a desenvolver hábitos de memorização; 
17. Praticar a leitura à primeira vista na aula com a supervisão e acompanhamento 

do professor; 
18. Preparar convenientemente o mínimo de 3 recitais anuais. 

 
EXIGÊNCIAS ANUAIS MÍNIMAS 

 

 4 Escalas de três oitavas maiores e menores com os respetivos arpejos; 
 4 Estudos de caráter contrastante; 
 4 Peças. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 

Métodos:  
 I. Billé – 5º curso;  
 F. Simandl – 7º fascículo;  
 F. Petracchi – Técnica superiore semplificata. 

 
Estudos: 

 J. S. Bach – Verlag, 20 estudos do 1º caderno (Ubungsmusiik fur KontrabaB, 
aus orgelwerken von J.S. Bach, zusammengestellt von Heinrich Schneikart, 
Vergal Dobinger); 

 J. E. Storch – 32 estudos; 
 R. Kreutzer – 18 estudos. 

 
Concertos: 

 G. A. Capuzzi – Concerto em Ré Maior, arranjo de Buccarella, ed. Yorke; 
 D. Dragonetti – Concerto em Sol Maior;  
 D. Dittersdorf – Concerto em Ré Maior; 
 C. Labro – Concertino, op. 30; 
 H. Busser – Concertino, op. 80.  

 
Sonatas: 

 Giovannino – Sonata; 
 A. Vivaldi – Sonata; 
 B. Marcello – Sonata; 
 J. E. Galliard – Sonata; 
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 A. Corelli – Sonata; 
 Willem de Fesch – Sonata; 
 

 H. Eccles – Sonata em sol menor. 
 
Peças: 

 Coletânea de peças para contrabaixo e piano, Peças e obras de forma maior, 
Edição 2, Escola musical, Graus superiores, Editor «Musica» Moscovo, 1976; 

 Coletânea de peças, Arranjo para contrabaixo e piano, Edição musical estatal de 
Moscovo, 1952; 

 Obras escolhidas de compositores do século XVIII, Transcrições para 
contrabaixo e piano, Leninegrado, Edição Musica, 1989; 

 Álbum do contrabaixista, Ucrânia musical, Kiev 1969 e 1982; 
 J. Geissel, G. Bottesini, S. Koussevitzky e D. Dragonetti - Peças de concerto de 

média dificuldade; 
 (Outros conjuntos de peças à escolha do professor de acordo com o nível de 

5ºgrau). 
 

 
 
PROGRAMA DA PROVA GLOBAL - 5º GRAU 
 

PROVA CONTEÚDO COTAÇÃO 

1ª Escala Maior ou menor melódica em 3 oitavas  e 
respectivos arpejos  

15% 

2ª Um estudo 15% 

3ª Concerto – 1º ou 2º e 3º andamentos 30% 

4ª Peça portuguesa de carácter obrigatório – escolhida 
anualmente pela classe 

15% 

5ª Peça contrastante à obrigatória 15% 

6ª Leitura à 1ª vista 10% 
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ENSINO SECUNDÁRIO 
 
 

6º Grau 
 

METAS PEDAGÓGICAS 

 
Ao frequentar o 6º grau o aluno deverá: 

 
1. Trabalhar em prol da consolidação da técnica do arco e conhecimento completo 

das posições da mão esquerda, com aprofundamento de estudos da posição a 
Capo-tasto; 

2. Trabalhar estudos de técnica superior; 
3. Desenvolver o estudo do repertório de orquestra; 
4. Desenvolver o trabalho sobre a literatura concertística: estudo de peças de 

dificuldade média/alta para contrabaixo e piano; 
5. Continuar a trabalhar sobre o domínio técnico e artístico; 
6. Aperfeiçoar arcadas como o detaché, legato, staccato, balzato, etc.; 
7. Melhorar a técnica da mão esquerda estudando exercícios com posições 

cromáticas, semi-cromáticas e diatónicas; 
8. Tocar terceiras, quintas e oitavas para melhorar a afinação e para tornar mais 

forte a mão;  
9. Realizar exercícios de mobilidade com intervalos de oitavas na mesma corda; 
10. Praticar vários tipos de mudanças de posição, executando notas dobradas e 

acordes; 
11. Estudar as quartas em posição de Capo-tasto; 
12. Realizar o estudo dos harmónicos: harmónicos naturais; harmónicos naturais 

da 2ª metade da corda; arpejos sobre os harmónicos; harmónicos duplos; 
harmónicos naturais da 1ª metade da corda e harmónicos artificiais; 

13. Demostrar domínio sobre as mudanças de posição, realizando exercícios 
simples nas posições mais altas; 

14. Executar as escalas com várias combinações de arcadas e tocar os arpejos; 
15. Conhecer a “afinação de concerto”; 
16. Preparar convenientemente o mínimo de 2 apresentações públicas anuais; 
17. Continuar a desenvolver hábitos de memorização; 
18. Praticar a leitura à primeira vista. 
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EXIGÊNCIAS ANUAIS MÍNIMAS 
 

 4 Escalas de três oitavas, Maiores e menores com os respetivos arpejos; 
 4 Estudos de caráter contrastante; 
 4 Peças. 

 

EXIGÊNCIAS DA PROVA DE AFERIÇÃO 

 
 1 Escala de 3 oitavas, se for menor versão melódica, e respetivos arpejos; 
 1 Estudo; 
 2 Peças de caráter contrastante ou Sonata (2 andamentos) ou Concerto (1º ou 

2º e 3º andamentos). 
 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 

Métodos:  
 I. Billé – 6º curso; 
 F. Simandl – 8º e 9º fascículos.  
 F. Petracchi – Técnica superiore semplificata. 

 
Estudos: 

 I. Caimmi – La tecnica superiore del contrabbasso, Ricordi, nº 4 e 9; 
 A. Mengoli – 20 concert studies, Edited by F. Petracchi, York Edition, nº 1, nº 2, 

nº 5, nº 6 e nº 9. 
 
Concertos: 

 D. Dragonetti – Concerto em Sol Maior; 
 D. Dittersdorf – Concerto em Ré Maior. 

 
Sonatas: 

 H. Eccles – Sonata em sol menor; 
 A. Misek – Secunda sonata.  

 
Peças: 

 Obras escolhidas de compositores do século XVIII, Transcrições para 
contrabaixo e piano, Leningrado, Edição Musica, 1989; 

 Álbum do contrabaixista,  nº 1 e nº 6, Ucrânia musical, Kiev, 1969 e 1982; 
 J. Geissel, G. Bottesini, S. Koussevitzky e D. Dragonetti - Peças de concerto de 

média/alta dificuldade; 
 (Outros conjuntos de peças à escolha do professor de acordo com o nível de 6º 

grau). 
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7º Grau 
 

METAS PEDAGÓGICAS 

 
Ao frequentar o 7º grau o aluno deverá: 

 
1. Estudar o repertório virtuosístico do contrabaixo com estudos de técnica 

superior e literatura concertística, analisando também os aspetos técnico-
interpretativos do repertório contemporâneo; 

2. Continuar a trabalhar sobre o domínio técnico e artístico; 
3. Aperfeiçoar as arcadas como: détachè, legato, picchettato, alla corda, staccato, 

balzato, saltellato, martellato, spiccato, tremolo e suas diferentes combinações; 
4. Continuar o estudo dos harmónicos; 
5. Melhorar a técnica da mão esquerda estudando exercícios com posições 

cromáticas, semi-cromáticas e diatónicas; 
6. Tocar terceiras, quintas e oitavas para melhorar a afinação e para tornar mais 

forte a mão;  
7. Realizar exercícios de mobilidade com intervalos de oitavas na mesma corda; 
8. Praticar vários tipos de mudanças de posição, executando notas dobradas e 

acordes;  
9. Demostrar domínio das mudanças de posição, realizando exercícios simples nas 

posições mais altas; 
10. Tocar as escalas com várias combinações de arcadas; 
11. Executar exercícios de Sétima de Dominante;  
12. Aperfeiçoar a execução das notas dobradas;  
13. Conhecer a “afinação de concerto”; 
14. Preparar convenientemente o mínimo de 2 apresentações públicas anuais; 
15. Continuar a desenvolver hábitos de memorização; 
16. Melhorar a leitura à primeira vista. 

 
EXIGÊNCIAS ANUAIS MÍNIMAS 

 

 4 Escalas de três oitavas Maiores e menores (melódica), com os respetivos 
arpejos; 

 4 Estudos de caráter contrastante; 
 4 Peças. 
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EXIGÊNCIAS DA PROVA DE AFERIÇÃO 

 

 1 Escala de 3 oitavas, se for menor será a versão melódica, e respetivos 
arpejos; 

 1 Estudo; 
 2 Peças de caráter contrastante ou Sonata (2 andamentos) ou Concerto (1º ou 

2º e 3º andamentos). 
 

REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 

Estudos: 
 I. Caimmi – La tecnica superiore del contrabbasso, Ricordi, (nº 10 e nº 16);  
 A. Mengoli – 20 concert studies, Edited by F. Petracchi, York Edition, (nº 10, nº 

12, nº 13, nº 17 e nº 18). 
 F. Petracchi – Técnica superiore semplificata. 

 
Concertos: 

 D. Dragonetti – Concerto em Sol Maior; 
 D. Dittersdorf – Concerto em Ré Maior; 
 S. Koussevitzky – Concerto, op. 3;  
 G. Bottesini – Concerto nº 2, Edited by R. Slatford, Yorke Edition; 
 J. B. Vanhal – Concerto em Dó Maior. 

 
Sonatas: 

 H. Eccles – Sonata em sol menor;  
 A. Misek – Secunda sonata;   
 P. Hindemith – Sonata.  

 
Contrabaixo solo: 

 H. Fryba – Suite em estilo antigo; 
 J. S. Bach – Suites Solo. 

 
Peças: 

 Obras escolhidas de compositores do XVIII século, Transcrições para 
contrabaixo e piano, Leningrado, Edição Musica, 1989; 

 Álbum do contrabaixista, Ucrânia musical, Kiev, 1969 e 1982; 
 J. Geissel, G. Bottesini, S. Koussevitzky e D. Dragonetti - Peças de concerto de 

média/alta dificuldade; 
 (Outros conjuntos de peças à escolha do professor de acordo com o nível de 7º 

grau). 
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8º Grau 
 
METAS PEDAGÓGICAS 

 
Ao frequentar o 8º grau o aluno deverá: 

 
1. Aperfeiçoar todos os conhecimentos e à preparação da Prova de Aptidão 

Artística; 
2. Estudar o repertório virtuosístico do contrabaixo com estudos de técnica 

superior e literatura concertística; 
3. Continuar a trabalhar sobre domínio técnico e artístico; 
4. Aperfeiçoar as arcadas como: détachè, legato, picchettato, alla corda, staccato, 

balzato, saltellato, martellato, spiccato, tremolo e suas diferentes combinações; 
5. Melhorar a técnica da mão esquerda estudando exercícios com posições 

cromáticas, semi-cromáticas e diatónicas; 
6. Tocar terceiras, quintas e oitavas para melhorar a afinação e para tornar mais 

forte a mão;  
7. Realizar exercícios de mobilidade com intervalos de oitavas na mesma corda; 
8. Praticar vários tipos de mudanças de posição, executando notas dobradas e 

acordes, etc.; 
9. Continuar o estudo dos harmónicos; 
10. Dominar as mudanças de posições, realizando exercícios nas posições mais 

altas; 
11. Dominar as escalas de 3 oitavas com várias combinações de arcadas; 
12. Realizar exercícios de Sétima de Dominante;   
13. Aperfeiçoar a execução das notas dobradas; 
14. Preparar convenientemente o mínimo de 3 recitais anuais; 
15. Melhorar a leitura à primeira vista. 

 
EXIGÊNCIAS ANUAIS MÍNIMAS 

 

 4 Escalas de três oitavas maiores e menores, com os respetivos arpejos; 
 4 Estudos de caráter contrastante; 
 4 Peças. 

 

REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 

 
Estudos: 

 I. Caimmi – La tecnica superiore del contrabasso, Ricordi, (nº 10 e nº 16);  



 
 

    Ensino Artístico Especializado         Programa de 
Contrabaixo 

    
 

 

16 

 A. Mengoli – 20 concert studies, Edited by F. Petracchi, York Edition, (nº 10, nº 
12, nº 13, nº 17 e nº 18); 

 F. Petracchi – Técnica superiore semplificata; 
 J. S. Bach – Verlag, 20 estudos do 2º caderno (Ubungsmusiik fur KontrabaB, 

aus orgelwerken von J.S. Bach, zusammengestellt von Heinrich Schneikart, 
Vergal Dobinger); 

 C. M. Weber - 15 estudos melódicos e rítmicos; 
 F. Simandl – “Os 9 grandes estudos da escola superior”. 

 
Concertos: 

 G. Bottesini – Concerto n. 2, Edited by R. Slatford, Yorke Edition; 
 S. Koussevitzky – Concerto, op. 3; 
 J. B. Vanhal – Concerto em Dó Maior; 
 D. Dragonetti – Concerto em Sol Maior;  
 D. Dittersdorf – Concerto em Ré Maior.  

 
Música de Concerto: 
 

Contrabaixo com o acompanhamento do piano 
 G. Bottesini – Varizioni su un tema di Paisiello: Nel cor più non mi sento, Três 

variações de bravura, Rev. Caimmi; 
 G. Bottesini – Elegia in Re maggiore;  
 G. Bottesini – Tarantella; 
 G. Bottesini – Reverie; 
 G. Bottesini – Allegro di Concerto ‘Alla Mendelssohn; 
 G. Bottesini – Fantasia dalla Sonnambula; 
 G. Bottesini – Fantasia sulla “Straniera di Bellin”; 
 G. Bottesini – Capriccio di bravura; 
 G. Bottesini – Adagio melanconico;  
 G. Bottesini – Introduzione e gavotta;  
 G. Bottesini – Capriccioso; 
 G. Bottesini – Elegia in Mi minore;  
 G. Bottesini – Introduzione e variazioni sul tema “Carnevale di Venezia”;  
 G. Bottesini – Allegretto capriccio;  
 G. Bottesini – Romanza drammatica, op. 20; 
 G. Bottesini – Fantasia “I puritani”;  
 G. Bottesini – Fantasia “Lucia di Lammermoor”;  
 G. Bottesini – Passione Amorosa;  
 G. Bottesini – Gran duo concertante per vl., cb. e orqu.; 
 D. Dragonetti – Andante e Rondo; 
 D. Dragonetti – Solo in Re minore, de uma sonata de Corelli op. 4, n. 8; 
 J. S. Bach – Aria; 
 S. Koussevitzky – Valzer in miniatura, op. 1; 
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 S. Koussevitzky – Canzone triste, op. 2;  
 Lorenziti – Gavotta;  
 M. Bruch – Kol Nidrei; 
 G. Rossini – Une larme pour basse; 
 O. Schwabe – Romança; 
 J. R. Cordeiro – Fantasia; 
 J. Hrabê – Andante e Allegro; 
 E. Ratez – Six pièces caractéristiques, op. 46; 
 L. van Beethoven – Romance; 
 F. Simandl – Concert-Etude, op. 80; 
 D. Walter – The elephant’s gavotte; 
 C. Saint-Saëns – Elefante; 
 N. Hester- The bull steps out; 
 F. Farkas – Népdalszonatina; 
 C. Carneiro – Arioso e Capricietto; 
 N. Paganini – Variations on one string, by Rossini; 
 F. Petracchi – Valsa Oubliee; 
 J. F. Händel – Largo; 
 H. Busser – Peça de concerto em Dó; 
 H. Busser – Peça de concerto em Lá;  
 V. Girotto – Danza di una falena; 
 E. A. Gretry – Serenata; 
 Schmit – Peça de concerto;  
 I. Billè – Berceuse; 
 E. Bozza – Peça sobre o nome de Nanny;  
 Caimmi – Duas peças, “Barcarola” e “Gavotta”, 20 estudos;  
 Th. A. Findeisen – Nixenreigen op. 9, Fantasia; 
 J. Geissel – Peça de concerto, op. 24; 
 L. Hegner – Andante con variazioni, (tema de J. Haydn);  
 N. Higuet – Fantasia;  
 S. Koussevitzky – Umoresca, op. 4;  
 Ch. Kukla – Impromptu;  
 F. Lazàr – Bagatella, (versão também para vc.);  
 G. M. Marangoni – Elegia; 
 G. M. Marangoni – Scena campestre; 
 M. Mirouze – Preludio, tema e varizioni;  
 Moissi – Peça de concerto;   
 Nanny – Ária russa;  
 H. Ozawa – Monólogo;  
 V. Serventi – Largo e scherzando; 
 C. A. Tournemir – Recitativo e Allegro; 
 Wallner – Duas peças: Canzone triste e Minuetto in vecchio stile; 
 Della Vecchia – Ouverture para contrabaixo e orquestra;  
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 F. Zbinden – Divertimento para contrabaixo (ou violoncelo) e orquestra; 
 Nanny – Capricci nº 1, nº 2 e nº 3;  
 R. Boutry – Tempi per contrabasso e pianoforte; 
 C. Chaynes – Lied, scherzando e finale; 
 E. Damais – Appassionato.  
 Th. A. Findeisen – Cadenza per l’opus 34 di Simandl;  
 H. Laska – Perpetuum mobile; 
 J. Lemaire – Tre danze; 
 Vidali – Circus Suite;  

 
Contrabaixo solo 
 H. Fryba – Suite in vecchio stile; 
 J. F. Zbinden – Hommage à J. S. Bach; 
 W. Hartzell – Monologo n. 6, Considerazione;  
 W. Jentzsch – Sonata; 
 J. S. Bach – Solo, Suites.  

 
Dois contrabaixos 
 G. Bottesini – Tre duetti; 
 W. Sydeman – Duo; 
 P. G. Teleman – Sonate canoniche;  
 F. Verrimst – Duetti;  
 Zimmermann – Duetti classici.  

 
Três contrabaixos 
 S. B. Paradowski – Trio.  

 
Quatro contrabaixos 
 A. Bernhard – Suite; 
 G. Schuller – Quartetto.  

 
Concertos 
 E. Larsson – Concertino;   
 C. Labro – Concertino, op. 30. 
 H. Busser – Concertino, op. 80, (O mesmo concerto se pode executar também 

com o fagote); 
 E. Nanny – Concerto em Mi menor;   
 M. Kelemen – Concertino; 
 S. Lancen – Concertino; 
 G. A. Capuzzi – Concerto em Re Maggiore, rev. Buccarella, ed.Yorke;  
 D. Dragonetti – Concerto em Sol Maior;  
 D. Dittersdorf – Concerto em Ré maior;  
 S. Koussevitzky – Concerto, op. 3; 
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 G. Bottesini – Concerto nº 2, Edited by R. Slatford, Yorke Edition;  
 G. Bottesini – Concerto em Fá# menor;  
 J. B. Vanhal – Concerto em Dó Maior;  
 V. Mortari – Concerto (sobre músicas antigas) para contrabaixo e orquestra, 

(As músicas são de F. S. Geminiani, L. Boccherini, F. A. Bomporti e N. 
Paganini); 

 N. Rota – Divertimento Concertante; 
 K. Stamitz - Concerto em Ré Maior, Op. 1. 

 
Sonatas 
 H. Eccles – Sonata em Sol menor;  
 A. Misek – Secunda sonata;   
 P. Hindemith – Sonata.  
 F. Schubert – Sonata em Lá menor, “Arpeggione”;   
 Do período Barroco - Giovannino, A. Vivaldi, B. Marcello, J. E. Galliard, A.Corelli 

e Willem de Fesch; 
 F. Skorzeny – Primeira sonatina;  
 F. Skorzeny – Secunda sonatina;  
 N. Sprongl – Sonata op. 74; 
 F. Hertl – Sonata. 

 
 
PROGRAMA DA PROVA GLOBAL - 8º GRAU 
 
 

PROVA CONTEÚDO COTAÇÃO 

1ª Um estudo ou capricho 25% 

2ª 
Peça portuguesa de carácter obrigatório – escolhida 
anualmente pela classe 

20% 

3ª Peça contrastante à obrigatória ou Prelúdio ou dois 
andamentos das suites nº2  ou nº 3 de J. S. Bach 

25% 

4ª Concerto – 1º ou 2º e 3º andamentos ou Concertino 30% 
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MATERIAIS / RECURSOS 

 

 Contrabaixo de tamanho adequado; 
 Arco em bom estado; 
 Estojo para o arco e instrumento; 
 Piano em bom estado e afinado; 
 Partituras (disponíveis na biblioteca física ou digital); 
 Uma estante; 
 Um espelho; 
 Material áudio (CD, Youtube) para apoio auditivo, gravações, utilização de 

playbacks; 
 Cordas, resinas, cadeira adequada, borracha para não deixar deslizar o 

instrumento, etc. 
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