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RESUMO
Classificação de técnicas estendidas no contrabaixo acústico
Este trabalho consiste em identificar e classificar técnicas estendidas no contrabaixo acústico.
O principal objetivo dessa categorização é proporcionar ao contrabaixista uma melhor
compreensão e prática dessas técnicas. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica, pois
foi observado que, no meio acadêmico, este tema é novo e seu entendimento para alguns
músicos ainda é complexo e nebuloso. No intuito de auxiliar nas dificuldades do
contrabaixista, as técnicas estendidas foram divididas em duas partes, propondo abordagens
diferentes. A primeira traz a experimentação e exploração de técnicas convencionais e não
convencionais de outros instrumentos no contrabaixo acústico. A segunda busca identificar e
classificar as técnicas estendidas, demostrando trechos de composições do repertório solista
do instrumento. Nelas, ainda são referenciados autores e suas contribuições para a prática
instrumental dessas técnicas. Nas duas categorias de classificação, foram apresentados
procedimentos a serem adotados pelo contrabaixista para a execução das referidas técnicas,
assim como sugestões para seu estudo. Dentre os resultados principais, verificou-se que, por
meio da proposta de classificação destas técnicas, podem-se incorporar novos recursos ao
universo técnico e timbrístico deste instrumento. Por fim, constatou-se a criação de uma
composição realizada por meio da interação entre compositor e intérprete, contendo novas
técnicas estendidas ou técnicas estendidas não encontradas no repertório contemporâneo
solista do instrumento.

Palavras-chave: Contrabaixo acústico. Técnicas estendidas. Classificação de técnicas

ABSTRACT
Classification of techniques extended on the acoustic double bass

This work is to identify and classify extended techniques on acoustic bass. The main purpose
of this classification is to provide the bass better understanding and practice these techniques.
For this, we carried out a literature review, it was noted that, in academia, this topic is new
and understanding for some musicians is still complex and nebulous. To assist in the
difficulties of the bass player, the extended techniques were divided into two parts, proposing
different approaches. The first part proposes the experimentation and exploration of
conventional and unconventional techniques from other instruments on acoustic bass. The
second seeks to identify and rank the extended techniques, showing excerpts from the solo
instrument repertoire compositions. On each, there are still referenced authors and their
contributions to the instrumental practice these techniques. In both categories of classification
procedures were presented to be adopted by the bass player for the implementation of those
techniques, as well as suggestions for their study. Among the main results, it was found that
through the proposed classification of these techniques, one can incorporate new resources to
technical universe and timbre of the instrument. Lastly, it was found a creation of a
composition performed by interaction between composer and performer, containing new
extended techniques or extended techniques not found in the instrument's contemporary
soloist repertoire.

Keywords: Doublebass acoustic. Extended techniques. Classification techniques.
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1 INTRODUÇÃO
As técnicas estendidas para o contrabaixo acústico, ainda não foram incorporadas às
técnicas comuns ao instrumento. Elas exigem do contrabaixista o domínio de movimentos
específicos para sua execução.
Existem algumas dificuldades na performance do contrabaixista ao tocar o repertório
contemporâneo. Há três possíveis hipóteses para esse problema: a falta de padronização da
notação contemporânea; a ausência de propostas de estudos das técnicas estendidas (que
demandam diferentes procedimentos de preparo técnico); por estas composições não
conterem cunho didático (a aplicação didática destas técnicas precisam ser mais explorada); e
por fim, o fato destas composições contemporâneas escritas para o contrabaixo acústico ainda
serem de difícil acesso.
No intuito de auxiliar os contrabaixistas na aprendizagem de técnicas estendidas e
ajudá-los na performance de obras contemporâneas, este trabalho consiste na classificação de
técnicas e seus diferentes aspectos e procedimentos no instrumento.
Entre os diferentes procedimentos técnicos estendidos, também propomos aos
contrabaixistas a experimentação das diferentes técnicas convencionais e não convencionais
de outros instrumentos no contrabaixo acústico, de forma a explorar e expandir cada vez mais
as possibilidades sonoras e de execução.
Das composições utilizadas nessa proposta de classificação, serão abordadas as
existentes no repertório contemporâneo do instrumento. Entre elas, a composição Sertão em
dois atos para contrabaixo solo do compositor DANTAS (2015), ao qual fora criada por meio
da interação entre compositor e intérprete. O objetivo dessa criação é acrescentar e incorporar
algumas técnicas estendidas de instrumentos diversos e propor algumas notações para o uso
de outras que não foram encontradas ou que ainda não fazem parte do universo técnico e
sonoro desse instrumento.
Como resultado desta pesquisa, acreditamos que o contrabaixista pode familiarizar-se
mais com o repertório contemporâneo e incorporar novas e diferentes técnicas ao seu universo
de estudo.
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A seguir apresentaremos uma revisão bibliográfica sobre as técnicas estendidas. Após
isto, apresentaremos uma proposta de experimentação, dividida em duas categorias de
classificação, sendo elas: 2.1 Técnicas tradicionais em outros instrumentos; 2.2 Técnicas
estendidas em outros instrumentos; 2.3 Técnicas estendidas no repertório solista do
contrabaixo acústico.
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2 TÉCNICAS ESTENDIDAS
Esta parte consiste em apresentar diferentes abordagens das técnicas estendidas
segundo as visões dos autores: DALDEGAN e DOTTORI (2011); FRANÇA (2000);
PADOVANI e FERRAZ (2011); RAY (2011), ROSA (2012); SOBRINHO (2013);
TOKESHI (2003) e TOFOLLO (2010).

Para podermos iniciar a discussão sobre o termo técnicas estendidas, primeiro
devemos compreender o significado do termo: técnica musical. Segundo SLOBODA:

A técnica, por sua vez, refere-se à competência funcional para se realizar atividades
musicais específicas, como desenvolver um motivo melódico na composição,
produzir um crescendo na performance, ou identificar um contraponto de vozes na
apreciação. Independentemente do grau de complexidade, à técnica chamamos toda
uma gama de habilidades e procedimentos práticos através dos quais a concepção
musical pode ser realizada, demonstrada e avaliada. Embora a compreensão e a
técnica sejam aspectos interligados da experiência psicológica do fazer musical, é
preciso desvencilhá-las conceitualmente no intuito de se clarear a natureza de sua
relação no desenvolvimento musical. Tal separação conceitual é válida, pois é
possível identificar níveis diferentes de desenvolvimento desses dois elementos em
uma performance. É o caso, por exemplo, de um instrumentista de grande
sensibilidade e musicalidade que apresenta um desenvolvimento técnico elementar,
ou de outro que demonstra grande habilidade técnica, mas lhe faltam aquela
musicalidade e compreensão musical (FRANÇA 2000, p.52-53 apud SLOBODA
1985).

Já a expressão “técnica expandida” é de origem inglesa: extended techniques.
(TOKESHI, 2003, p.52). Porém, é melhor utilizar o termo estendido em vez do expandido,
pois aquele corresponde à tradução do inglês (SOBRINHO, 2013). Para RAY (2011),
expandido não engloba a compreensão, as discussões e as propostas sobre este universo
temático, além de crer ser necessária a padronização desse termo.
Os conceitos das técnicas estendidas têm gerado muitos questionamentos no meio
acadêmico, como também diferentes interpretações. Para facilitar o entendimento e a fim de
corroborar para a padronização desse termo, adotaremos o termo técnica estendida neste
trabalho.
Compreendemos por técnicas estendidas as práticas não convencionais nos
instrumentos musicais. Estas técnicas, ainda podem ser concebidas como elementos musicais
que foram ignorados ou pouco explorados em outros períodos musicais, como também
estarem associadas a diferentes procedimentos de criação composicional ou de performance.
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RAY (2011) acredita ser necessário existir discussões no meio acadêmico sobre as
diferentes abordagens das técnicas estendidas, pois estas podem resultar em muitas
colaborações, como trabalhos escritos sobre o assunto. A autora ainda afirma que as técnicas
estendidas podem ser compreendidas de duas formas: primeiro, sendo técnicas de origem
tradicional, mas que com o decorrer do tempo se tornaram novas técnicas; segundo, como
novas técnicas, que podem ser definidas por meio de seu modo de execução ou pelo contexto
em que estão inseridas.
Para PADOVANI e FERRAZ (2011), as técnicas estendidas estão associadas às
possibilidades sonoras, em que estão incluídos elementos como: o timbre, ritmo, altura e
movimento corporal, modificados de forma espontânea.
Segundo TOFFOLO (2010) não existe uma resposta clara e sem ambiguidade sobre o
que são técnicas estendidas, mas, que elas podem ser compreendidas como uma técnica
instrumental que “foge ao tradicional”. O autor afirma que os fatores que influenciaram
fortemente o avanço das técnicas estendidas no século XX foram o “desenvolvimento
tecnológico” (mais especificamente, a “música eletroacústica”), a “investigação sonora”, a
“cooperação compositor/intérprete” e a “performance cênica”. A interação entre compositores
e instrumentistas foi crucial para o surgimento e a expansão das técnicas estendidas. Foi por
meio da investigação sonora que muitos deles puderam utilizar diferentes recursos sonoros,
em busca de expandir cada vez mais o repertório e as possibilidades timbrísticas dos
instrumentos musicais. A investigação sonora na música contemporânea aconteceu quando os
elementos timbrísticos foram considerados como estruturais. Neste momento, o som,
“elemento musical básico”, deixou de ser nota e passou a ser, a partir de Pierre Schaeffer, “o
objeto sonoro”.
Como podemos perceber, existem diferentes visões no meio acadêmico sobre as
técnicas estendidas. Alguns autores as compreendem como o resultado da exploração dos
recursos sonoros dos instrumentos musicais. Outros entendem como consequência da
inovação composicional, ou ainda como procedimentos não convencionais de se tocar um
instrumento.
Percebemos durante a pesquisa que as interpretações a cerca de técnicas estendida são
válidas, também apresentam grande contribuição para a compreensão e conhecimento do
meio musical.
No repertório do contrabaixo, as contribuições composicionais têm sido de grande
valia. Compositores contemporâneos tem dado real atenção a este instrumento, visto que este
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vem sendo muito explorado timbrísticamente por muitos compositores em suas composições
e ao qual tem feito extenso o repertório contemporâneo deste instrumento e de igualdade se
comparar com o número de composições contemporâneas escritas para outros instrumentos da
mesma família, como o violino e violoncelo, por exemplo. Com isso, tem se tornado cada vez
mais comum, compositores contemporâneos escreverem para o contrabaixo acústico, como
também explorar suas possibilidades timbrísticas. Tais contribuições podem proporcionar ao
contrabaixista, uma variedade de possibilidades de uso de técnicas estendidas.
Existem outras contribuições composicionais, como muitos contrabaixistas também
podem evidenciar estas experiências práticas não usuais em trabalhos escritos na área.
Atualmente, têm surgido compositores com novas propostas composicionais, assim como
instrumentistas que buscam evidenciar diferentes possibilidades não usuais em seus
instrumentos.
Segundo ROSA (2012), muitos compositores no Brasil têm apresentado suas
contribuições para o repertório do contrabaixo acústico, sendo muitas destas colaborações
originárias da interação entre compositores e instrumentistas.
Para SOBRINHO (2013), o compositor contemporâneo não deve buscar criar
composições musicais, com o objetivo de criar “novos elementos musicais”, mas, fazer uma
reciclagem dos elementos já existentes. O autor afirma que o estudo das técnicas estendidas
no repertório contemporâneo requer o mesmo esforço, entendimento e procedimento de
estudo dos “elementos sonoros”, como das composições tradicionais.
Com relação às técnicas estendidas no contrabaixo acústico, percebemos que estas
ainda não foram incorporadas a ensino de técnicas do instrumento, diferentemente das
técnicas comuns deste instrumento que são ensinadas comumente. Com isso, acreditamos ser
necessário existir um estudo sobre ensino de técnicas estendidas no contrabaixo acústico. Pelo
fato deste assunto ser de grande importância para a metodologia de ensino deste instrumento,
como também, para o conhecimento e estudo técnico do contrabaixista.
Ao executar músicas do repertório contemporâneo do instrumento, o contrabaixista
sente a necessidade de trabalhar tecnicamente as novas propostas. Esse procedimento exige
movimentos diferentes e específicos aos quais ele não está familiarizado, devido ao
desconhecimento do assunto e a falta de propostas de estudo destas técnicas na metodologia
de ensino do contrabaixo acústico. A ausência deste conhecimento pode dificultar e
influenciar na performance do contrabaixista ao tocar o repertório contemporâneo.
Percebemos que tais dificuldades estão associadas a quatro possíveis hipóteses. Primeiro, a
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falta de padronização da notação contemporânea; Segundo, a ausência de propostas de
estudos das técnicas estendidas, as quais exigem dos contrabaixistas diferentes procedimentos
de preparo técnico. Outro é a dificuldade de acesso destas composições. E por fim, por estas
composições não conterem cunho didático.
De acordo com DALDEGAN e DOTTORI (2011), são comuns as dificuldades na
execução do repertório contemporâneo, pois exige alto nível técnico por parte dos
instrumentistas, o que impossibilita a execução de instrumentistas iniciantes. Os autores ainda
defendem que, por meio da prática das técnicas estendidas, pode-se explorar e “ampliar o
universo estético dos instrumentistas”. E, por meio do conhecimento do repertório
contemporâneo, especialmente de composições que explorem novos materiais sonoros, é
possível eliminar muitos dos preconceitos existentes contra a música contemporânea.
Segundo TOFOLLO (2010), essa dificuldade na definição das técnicas estendidas se
dá pelo fato de que o que compreendemos como a atual prática não convencional de execução
instrumental pode mudar com o decorrer do tempo. Isso já aconteceu em outros momentos da
história da música, como durante os períodos musicais, Renascentista (1450-1600) e Barroco
(1600-1750), nos quais o pizzicato e o vibrato não eram técnicas comuns utilizadas entre os
instrumentos de cordas friccionadas. Nesse contexto, essas técnicas poderiam ser
consideradas como estendidas, porém durante o início do período do Classicismo (17501810), começaram a fazer parte da técnica tradicional dos instrumentos de cordas friccionadas
e deixaram de ser tidas como estendidas.
Para TOKESHI (2003), as técnicas estendidas são aspectos não explorados pela
técnica tradicional de determinado instrumento musical. No caso do violino, essa técnica
consistia em um “conjunto de recursos” estabelecidos até o fim do século XIX. As técnicas
estendidas no violino utilizam, por exemplo, recursos como “tocar com pouca pressão nos
dedos da mão esquerda sobre a corda para não encostá-la no espelho, em lugares que não
geram harmônicos naturais”. (p. 53) Outra possibilidade é a “inversão da posição das mãos
com emprego de ponto de contato do arco com o espelho entre a mão esquerda e pestana”. (p.
53) Os harmônicos, pizzicatos e vibratos, quando apresentam diferentes abordagens de
recursos tradicionais, tornam-se também foco de estudo das técnicas estendidas. Por
perspectiva, a autora defende que o estudo dessas técnicas ajuda no desenvolvimento técnico
do violinista, além de ser muito importante para o seu amadurecimento musical.
Consideramos neste trabalho que o conceito de técnicas estendidas refere-se, portanto,
a técnicas peculiares utilizadas em diferentes instrumentos musicais. Isso porque, mesmo
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entre instrumentos da mesma família, como o violino e o contrabaixo, podem-se encontrar
técnicas que já são consideradas normais em um, porém, estendidas em outro, simplesmente
por ainda não serem muito difundidas em composições. Por isso, neste trabalho seguiremos
os conceitos de técnicas estendidas segundo RAY (2011) e PADOVANI; FERRAZ (2011).
E para melhor compreendermos este universo técnico estendido, a seguir
apresentaremos três categorias de classificação de técnicas estendidas para o contrabaixo
acústico nos seguintes tópicos: 3.1 TÉCNICAS TRADICIONAIS EM OUTROS
INSTRUMENTOS e 3.2 TÉCNICAS ESTENDIDAS EM OUTROS INSTRUMENTOS , ao
qual realizaremos uma experimentação e uma classificação de algumas técnicas de outros
instrumentos musicais que são possíveis no contrabaixo acústico. Conseguinte, finalizaremos
com a categoria de classificação na parte 4. TÉCNICAS ESTENDIDAS DO REPERTÓRIO
SOLISTA DO CONTRABAIXO ACÚSTICO, ao qual demostraremos as técnicas estendidas
no repertório solista do contrabaixo acústico.
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3 EXPERIMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE TÉCNICAS ESTENDIDAS

Nesta parte, abordaremos as técnicas estendidas segundo a visão de GOES (2015);
COPETTI e TOKESHI (2005); FLAMINGHI (2009); LUNN (2010); SOUZA (2013) e
SOBRINHO (2013).
Na categoria de classificação do item 3.1 TÉCNICAS TRADICIONAIS DE OUTROS
INSTRUMENTOS; utilizaremos dois grupos instrumentais, que são: as cordas pinçadas
(violão) e as cordas percutidas (berimbau).
Na categoria de classificação do item 3.2 TÉCNICAS ESTENDIDAS EM OUTROS
INSTRUMENTOS; utilizaremos três grupos instrumentais, que são: as cordas pinçadas
(violão); as cordas friccionadas (violino) e os aerofones (saxofone).
Os instrumentos musicais selecionados acima foram escolhidos inicialmente de forma
representativa, ou seja, cada instrumento musical citado acima seria um possível
“representante instrumental” de seu grupo (família) e, por conseguinte, também de seu
universo técnico. Por fim, optamos somente por alguns instrumentos musicais, com intuito de
delimitar e melhor abordar este assunto.
Nas categorias de classificação dos itens 3.1 e 3.2, pretendemos abordar as técnicas de
uso convencional e não convencional de alguns instrumentos, que ao serem executadas no
contrabaixo podem ser compreendidas como técnicas estendidas, apenas por não serem
técnicas de uso convencional no instrumento. Estas categorias têm como propósito estabelecer
uma relação entre as técnicas estendidas de outros instrumentos e as do contrabaixo acústico.
Ainda que estas não apresentem relações com as técnicas estendidas do contrabaixo, podem
também ser exploradas no instrumento. O resultado dessa experimentação no contrabaixo
acústico implicará em uma prática e resultado sonoro diferenciado da execução usual deste
instrumento.
Acreditamos que por meios da experimentação das técnicas estendidas de outros
instrumentos musicais no contrabaixo acústico, é possível explorar e incorporar estas novas
técnicas à prática deste instrumento. Com o resultado deste processo de experimentação
técnica no contrabaixo acústico, podem-se ampliar as possibilidades técnicas estendidas e
resultado timbrístico deste instrumento, como também ajudar sua compreensão e facilitar em
seu estudo.
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3.1 TÉCNICAS TRADICIONAIS EM OUTROS INSTRUMENTOS

Nesta categoria de classificação, analisaremos algumas técnicas tradicionais utilizadas
por instrumentos de cordas: pinçadas (violão) e cordas percutidas (berimbau). O objetivo é
obter sonoridades semelhantes às adquiridas por estes instrumentos musicais ao mesmo tempo
em que exploramos diferentes efeitos no contrabaixo acústico. Estes resultados timbrísticos
ainda podem ser explorados tanto por compositores em suas composições, como por
contrabaixistas em diferentes níveis técnicos.

3.1.1 Cordas Percutidas (berimbau)
Existem diferentes possibilidades para a execução de batimentos percussivos no
contrabaixo acústico, aos quais são oriundos da técnica de instrumentos percussivos. Estes
também, já são muito explorados em composições para instrumentos de cordas friccionadas.
Dos batimentos percussivos já utilizados no repertório do instrumento, existem diversos
nomes para designar suas diferentes possibilidades de execução. Algumas dessas são
conhecidas como técnicas de: Col legno e percussão no tampo do instrumento, etc.
(COPETTI; TOKESHI, 2005, p.321). A proposta realizada a seguir, consiste no uso de efeitos
sonoros do instrumento de cordas percutidas berimbau a ser incorporada na execução do
contrabaixo acústico.

O berimbau é um instrumento de origem africana angolana. É utilizado para
acompanhar rodas de capoeira. É possível conseguir efeitos sonoros de berimbau no
contrabaixo utilizando a mesma forma de execução empregada na técnica do col legno ao
qual abordaremos na categoria descrita na parte 4. TÉCNICAS ESTENDIDAS DO
REPERTÓRIO SOLISTA DO CONTRABAIXO ACÚSTICO. Entretanto, para conseguir tais
efeitos é necessário que o contrabaixista utilize o ponto de contato ponta de arco (plástico),
percutindo sobre a corda na região sul ponticello do instrumento. O posicionamento do braço
direito deve estar flexionado (com cotovelo pra fora), pois, neste momento o arco encontra-se
na ponta. Observe o exemplo da FIGURA 1.
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FIGURA 1 – Posição do arco para realizar o efeito de Berimbau no contrabaixo

Fonte: a autora

3.1.2 Cordas Pinçadas (violão)

Do violão, é possível explorar as técnicas convencionais comuns a ele, que se tornam
estendidas no contrabaixo acústico em razão da execução se dar de forma diferenciada e não
convencional no instrumento. As técnicas comuns ao violão exploradas no contrabaixo são:
cordas dedilhadas e as diferentes posições de mão esquerda.

3.1.2.1 Dedilhar as cordas

A técnica de dedilhar as cordas no violão pode ser compreendida no contrabaixo
acústico como técnica de pizzicato. Porém, sua forma de execução no contrabaixo acústico
não é convencional, quando apresenta uma abordagem de digitação diferenciada.
Seu procedimento de uso consiste em beliscar as cordas utilizando os respectivos
dedos da mão direita: polegar, indicador médio, anular. Das possibilidades de uso dessa
técnica no contrabaixo, há o dedilhar de cordas do instrumento, seguindo a ordem de
digitação citada acima, ou somente utilizar o polegar, passando-o entre as cordas, como na
execução de acordes no violão. Pode-se também executar como a técnica de trêmulo no
violão, que utiliza uma ordem de digitação inversa: polegar, anular, médio, indicador. No
contrabaixo, este procedimento de digitação é similar à forma de execução da técnica de
pizzicato com trêmulo, abordada no capítulo 3 de classificação das técnicas estendidas no
contrabaixo acústico.
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3.1.2.2 Posições de mão esquerda

Na técnica do violão, observamos alguns modelos de uso de digitação para a execução
de acordes. Estes modelos de digitação são conhecidas pelos nomes: “forma” ou “posição de
acorde”. Neste trabalho adotaremos o termo “posição de mão esquerda”, por razão que deste
melhor se adequa ao contexto, ao qual iremos inseri-lo no contrabaixo acústico a seguir.
Dentre as possibilidades de posição de mão esquerda utilizadas na técnica do violão,
buscamos selecionar apenas as formas, que podem ser possíveis na execução do contrabaixo
acústico.
As formas aos quais selecionamos para inserção na técnica do contrabaixo acústico
são: Pestana, Dó Maior, Lá Maior, Lá menor, Ré Maior e Ré menor. Como podemos ver na
FIGURA 2.
FIGURA 2 – Possíveis posições de mão esquerda do violão no contrabaixo

Pestana

Dó Maior
Fonte: a autora

Lá Maior

Ré Maior

Lá menor

Ré menor

Ressaltamos que o uso da pestana e montagem de acordes está presentes na técnica de
instrumentos musicais como a viola da gamba e o violoncelo barroco, aos quais são
considerados os instrumentos próximos ao contrabaixo acústico.
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A proposta da experimentação destas posições de mão esquerda do violão no
contrabaixo acústico pode servir para ajudar o contrabaixista na execução de determinados
trechos musicais, que, por exemplo, contenha a prática de cordas duplas ou de Bariolage. As
contribuições da adoção dessas digitações são: maior conforto e estabilidade física, ao qual
proporcionarão ao contrabaixista maior concentração. Quando nos referimos à estabilidade,
pretendemos relacioná-la a determinadas situações em que o contrabaixista precisará se
concentrar mais na precisão e na velocidade do arco. Neste momento, o uso das digitações
faz-se necessário para o contrabaixista, uma vez que não precisará preocupar-se com a
digitação e sim com os aspectos de articulação a serem empregados no arco. Entretanto, em
outro contexto, o uso da digitação convencional poderia dificultar ainda mais a sua
performance.
Observando tais aspectos, o uso das digitações inovadoras pode proporcionar ao
contrabaixista uma execução de maior estabilidade ou, também, ser adotado pelo
instrumentista de forma optativa. Sobre o aspecto da concentração, o contrabaixista poderá se
sentir mais seguro quanto à digitação e afinação, podendo ter maior liberdade e mais
concentração na articulação do arco.
Essas digitações podem ser utilizadas na execução de corda isolada ou corda
acompanhada de uma ou mais cordas. Compreende-se como técnica de cordas duplas a
execução de mais de uma corda no instrumento.
Observando tais possibilidades de uso de digitação, propomos ainda que possam ser
adotadas na metodologia de ensino do instrumento, como também na execução de seu
repertório tradicional e contemporâneo.
3.2 TÉCNICAS ESTENDIDAS EM OUTROS INSTRUMENTOS

3.2.1 Aerofones (saxofone)

As técnicas estendidas encontradas em trabalhos como de SOBRINHO (2013),
apresenta o uso de técnicas estendidas no saxofone, como: “slaps, glissandi, sons múltiplos e
growls, multifônicos, overtones”. Segundo o autor, o saxofonista e compositor Jean-Marie
Londeix foi o responsável por escrever sobre a história internacional do saxofone em diversos
estilos, além de criar métodos e composições com as técnicas estendidas mencionadas acima,
todas contendo cunho didático (SOBRINHO, 2013).
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As técnicas estendidas no saxofone mencionadas acima são conhecidas e já foram
exploradas na técnica do contrabaixo acústico. São idiomáticas em instrumentos de corda
friccionadas, embora algumas dessas técnicas no saxofone possuam nomes diferentes. Como
multifônicos, overtones.

3.2.1.1 Growl

Para a execução da técnica Growl no saxofone, o instrumentista deve entoar com a voz
livremente, obtendo diferentes sons e intensidades, que devem ser executados juntamente com
o som do saxofone. Das possibilidades sonoras a ser obtidas: “sonoridades agressivas em
nuances forte e fortíssimas”, diferentes “texturas” e “sonoridades harmônicas” (SOBRINHO,
2013).
Embora essa técnica seja idiomática do saxofone, no contrabaixo, podem-se obter
semelhantes sonoridades de ruídos agressivos da técnica do Growl no contrabaixo acústico, ao
juntar dois distintos elementos timbrístico no instrumento. Para isso, primeiro se deve tocar
uma série de harmônicos artificiais com glissandos executados simultaneamente com outra
corda solta. Para realizar esse efeito, deve-se deslizar com os dedos polegar e anular da mão
esquerda, mas o primeiro deve ficar pressionado junto a corda, enquanto o dedo anular desliza
superficialmente sobre ela. Aconselhamos a execução desse efeito na região do espelho, pois
acreditamos ser o melhor local para extrair os harmônicos artificiais.

Deve-se também

realizar movimento vai-e-vem de mão em toda a região do espelho de forma relativamente
rápida. Quando esse efeito é tocado isoladamente no contrabaixo acústico, chamamos de
canto dos golfinhos por causa de seu resultado sonoro ser parecido. Porém, quando
executamos esses efeitos simultaneamente com outra corda, no caso, a solta, a sonoridade
obtida é agressiva. Também podemos ampliar as possibilidades de uso dessa técnica ao
utilizar harmônicos artificiais com glissandos executados com arco junto à outra corda (solta)
também realizada com arco e livres e interrompidos pizzicatos de mão esquerda. Essa forma
de experimentação sonora pode ser uma das possibilidades sonoras da técnica Growl no
contrabaixo acústico.
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3.2.1.2 Multifônicos

Conforme SOBRINHO (2013), a execução de multifônicos no saxofone consiste na
execução de dois ou mais sons simultâneos, que irá gerar “diversas possibilidades de acordes”
(p.50). No contrabaixo acústico, a técnica de cordas duplas, é semelhante à técnica de
multifônicos do saxofone.
Segundo PRESGRAVE (2009) os multifônicos no violoncelo, podem ser extraídos por
meio da execução rápida de determinados efeitos de glissandos em harmônicos, como
também podem ser extraídos por meio da enorme intensidade de pressão do arco, que
resultara em uma sonoridade contendo diversos e distintos ruídos.

3.2.1.3 Overtones

Segundo SOBRINHO (2013) a técnica de overtone no saxofone consiste no uso de
notas harmônicas, obtidas através de notas da região grave. Entre os instrumentos de corda
friccionada, essa técnica é conhecida como harmônicos, os quais ainda podem se dividir em
duas categorias distintas de execução: harmônicos naturais e harmônicos artificiais. Esta
técnica será abordada na categoria de classificação (3).

3.2.2 Cordas Friccionadas (violino)

Nesta categoria abordaremos a técnica Nail pizzicato do violino. Esta técnica fora
abordada no site violino.online.com e no trabalho de COPETTI e TOKESHI (2005).

3.2.2.1 Nail pizzicato

Segundo o referido site, a execução do Nail pizzicato no violino consiste no uso da
unha ao invés da parte da carne do dedo, como é realizado o pizzicato tradicional utilizando a
mão direita, o que torna sua execução difícil no violino, pois é necessário que o instrumentista
também possua uma quantidade considerável de extensão de unha. O resultado timbristico a
ser obtido dessa forma de execução no instrumento é um som seco e metálico. O nome
empregado por COPETTI e TOKESHI (2005) é “Dedilhando com as unhas”. Como podemos
ver na FIGURA 3, a notação a ser empregada para essa técnica.
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FIGURA 3 - Notação Nail Pizzicato

Fonte: violino.online.com

Observe na FIGURA 4 a forma de execução a ser empregada para esta técnica.

FIGURA 4 - Nail pizzicato

Fonte: a autora

3.2.3 Cordas Pinçadas (violão)

As técnicas estendidas do violão que podem ser aplicadas na técnica do contrabaixo
acústico são Imalt e Tambora. As duas serão abordadas visando à experimentação de seus
procedimentos técnicos estendidos na execução do contrabaixo acústico.

3.2.3.1 Imalt

O Imalt é uma técnica estendida no violão, criada pelo violonista e compositor
Alexandre Magno Goes. Segundo a entrevista realizada com GOES (2015), a técnica Imalt
significa a alternância de direção do ataque dos dedos indicador, médio e anular da mão
direita, executadas simultaneamente ou individualmente em um movimento vertical de abrir e
fechar de dedos sobre as cordas. O autor ainda afirma que o movimento de abrir e fechar da
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mão direita apresenta dois movimentos: o primeiro na posição utilizada convencionalmente na
técnica violonística, que pratica a execução na direção do fechar da mão, atacando as cordas
com as pontas dos dedos ou unhas. A segunda, na posição aberta, é uma técnica estendida
criada por ele que pratica a execução na direção do abrir da mão atacando as notas com as
costas das unhas. O objetivo do imalt é proporcionar ao performance auxílio na precisão
rítmica, economia de energia de movimento vertical evitando o desenvolvimento de
problemas articulares como também apresenta resultado timbristico diferenciado.

3.2.3.2 Tambora

"Para a execução da tambora, deve-se percutir o instrumento na região do cavalete,
utilizando a “porção de carne do polegar ou dedos da mão direita” (LUNN, 2010, p.34)”.
Robert Lunn, em seu trabalho “Extended Techniques for the Classical Guitar: A Guide for
Composers”, refere-se às diferentes abordagens de execução da técnica de tambora na Sonata
para violão de Ginastera, na qual são utilizadas diferentes notações para designar o uso de três
regiões da mão direita: polegar, palma da mão e punho fechado (p.35).
Observe na FIGURA 5, a notação utilizada para designar a execução da tambora no
violão.

FIGURA 5 - Notação da Tambora

Fonte: SOUZA, 2013, p.80
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4

TÉCNICAS ESTENDIDAS DO REPERTÓRIO SOLISTA DO CONTRABAIXO

ACÚSTICO

Nesta categoria de classificação, apresentaremos uma classificação de técnicas
estendidas do contrabaixo acústico. Serão abordadas nesta categoria de classificação, apenas
as técnicas que compreendemos como estendidas. Podendo estas técnicas tratar-se de técnicas
tradicionais que, uma vez ao serem mescladas com outras técnicas tradicionais, tornaram-se
inovadoras em seu contexto de execução instrumental, assim como em seu resultado
timbrístico. Como embasamento teórico sobre o assunto, apresentaremos visões dos autores:
ANTUNES (1989); COPETTI e TOKESHI (2005); FERREIRA e RAY (2006); GROVE
(2009); LAGO (2010); LUCION e PRESGRAVE (2013); LÜCKMAN (2012); ROSA (2012);
STEFAN (2013). Em seguida, será abordada cada técnica estendida com seu respectivo
exemplo musical, ou seja, acompanhada de um trecho de determinada composição dentro do
repertório contemporâneo do instrumento.
Sobre a visão de alguns autores sobre as técnicas estendidas em seu contexto
timbrístico e sua prática de execução, COPETTI e TOKESHI (2005) compreendem que para
alcançar tais resultados timbrísticos são necessárias práticas técnicas que muitas vezes não são
de uso convencional em determinados instrumentos musicais. Como consequência dessas
novas formas de execução, também será preciso buscar outras possibilidades de solução para
as possíveis dificuldades de execução destas técnicas estendidas, seja em passagens
específicas em composições ou relacionadas ao domínio técnico do instrumentista.
A procura por recursos sonoros que objetiva obter uma maior variedade tímbristica
não é uma necessidade tida somente por compositores contemporâneos, mas também por
instrumentistas. Esses elementos têm sido investigados por compositores em diferentes
épocas da história da música. Muitos deles empregaram os mesmos efeitos que atualmente
são explorados por compositores contemporâneos em suas composições. A diferença é a
frequência com que têm sido utilizados em composições, sobretudo quando mesclados a
outros diferentes efeitos sonoros. (COPETTI e TOKESHI, 2005).
No contrabaixo acústico, muitas dessas técnicas que conhecemos atualmente como
técnicas estendidas são técnicas que isoladamente executadas são compreendidas como
tradicionais, mas que se mescladas a outras tradicionais, tornam-se estendidas para o
instrumento. Estas técnicas executadas no contrabaixo podem ser compreendidas como
técnicas estendidas não somente por seu resultado timbrístico diferenciado, mas também por
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sua prática de execução não usual. Segundo ROSA (2012), antigamente o contrabaixo ao
atuar como um instrumento solista e não somente como instrumento acompanhador, poderia
esta forma de atuação ser compreendida como uma técnica estendida, por razão de seu
contexto histórico.
Seguindo as visões dos autores mencionados anteriormente, apresentaremos as
diferentes abordagens das técnicas estendidas no repertório contemporâneo do contrabaixo
acústico, por meio de obras escritas por 13 compositores de origem nacional e internacional.
Os escolhidos foram: Alessandro Giannotti, Astor Piazzola, Claudio Santoro, Danilo Rosseti,
Emil Tabakov, Hans Werner Henze, João Pedro de Oliveira, Marlos Nobre, Rael G.B Toffolo,
Raul Valle, Ricardo Tacuchian, Silvia de Lucca e Victor Dantas. O repertório contemporâneo
a ser apresentado neste trabalho contém 13 obras escritas pelos compositores acima citados,
quais sejam: Adágio double bass quartet (2001), Contrabajeando (1988), Desafio IV (1968),
Die Berge – As montanhas (1990), Fantasia Sul America (1983), Gestos (2010), Interação
(1985), Motivy (1986), Noz Moscada (2004), O resto e o Copo (2010), S. Biagio 9 agosto ore
12.07 Ricordo per un contrabasso solo (1977), Tempo e Spazio (2000) e Sertão (2015). Para
cada termo técnico adotado, há exemplos de trechos musicais que foram encontrados nestas
composições, como também informações sobre a proposta de execução de cada técnica. O
objetivo deste capítulo consiste em elucidar e ajudar contrabaixistas em diferentes níveis
técnicos a conhecerem e familiarizarem-se com os diferentes termos e propostas de execução
das técnicas estendidas.
4.1 COL LEGNO
Conforme o GROVE (1994), o col legno é um termo em italiano, que significa “com a
madeira”. Este termo surge para designar que a parte da madeira (vareta), em instrumentos de
cordas (arcadas), deve golpear as cordas e o resultado sonoro a ser obtido consiste em um
“efeito seco”.
Para a técnica de col legno, é necessário o controle de arco, assim como movimentos
corporais específicos. Para um bom controle de arco, deve-se ter atenção quanto ao
posicionamento do braço direito, que deve se encontrar com o cotovelo inclinado para aberto
(para fora) e fixo.
Este posicionamento deverá ser sempre utilizado quando o arco estiver na região da
ponta. A proposta de inclinação do cotovelo aberto é proporcionar estabilidade e o controle de
arco, necessários na execução desta técnica. A seguir, observe a notação do col legno na

30

composição Adágio double bass quartet (OLIVEIRA, 2001). Como podemos ver na FIGURA
6.

FIGURA 6 - Adágio double bass quartet (2001), compasso 35-36, CB I

Fonte: OLIVEIRA, 2001

ROSA (2012) defende que este trecho em “col legno jeté” deve ser executado com
“golpes de arco que associado a um glissando rápido de mão esquerda busca imitar o som da
cuíca” (p.76). O autor acredita que por meio desta técnica pode-se proporcionar um “estudo
de independência motora e exploração sonora” (p. 76).

4.2

CORDAS DUPLAS

As cordas duplas consistem em executar duas cordas simultaneamente no contrabaixo
acústico. Podemos utilizar combinações das respectivas cordas: I (Sol) e II (Ré); II (Ré) e III
(Lá); III (Lá) e IV (Mi). A execução de três cordas ou mais pode ser nomeada de técnica de
cordas duplas, porém, sob a forma de acordes. Estes acordes diferem-se da forma de execução
das cordas duplas, por não podermos sustentar o som, ou seja, a execução de acordes ocorre
consequentemente e não de forma simultânea. O fator determinante é que tanto a falta de
proximidade quanto a diferença de ângulo entre as cordas tornam insuficientes tais
possibilidades. Segundo LÜCKMAN (2012), podem-se executar no violino cordas duplas e
acordes, sendo estes de três a quatro notas, porém, no caso da execução de acordes, não se
consegue a mesma prolongação que ocorre entre duas notas tocadas simultaneamente.
Para a execução de cordas duplas no contrabaixo acústico, é importante que o
instrumentista determine primeiro qual sistema de digitação irá utilizar. A escolha adequada
pode proporcionar melhores resultados quanto à execução dessa técnica, como de outras.
Pode ser por esse motivo que, em muitos casos, ocorre uma espécie de padronização de
digitação para determinados trechos do repertório deste instrumento, embora não seja uma
prática demarcada. Porém, quando certas práticas tornam-se um ciclo, podemos assimilar e
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por meio disso perceber que existe sim uma espécie de padrão. As alternativas de digitação
tornam-se automáticas e estritas e, talvez por isso, sejam adotadas por uma grande parte dos
contrabaixistas. Para citar alguns destes possíveis padrões de digitação, utilizaremos o sistema
de digitação (mão esquerda) da Escola Alemã que faz uso dos dedos 1, 2, 3 e 4, onde os dedos
1 e 2 podem ser executados individualmente, enquanto os dedos 3 e 4 são digitados
simultaneamente, sendo computados como uma única digitação.
Seguindo o sistema acima, podemos apresentar diferentes possibilidades de digitação
para a execução de cordas duplas no contrabaixo acústico. Antes de demostrarmos essas
combinações, iremos estabelecer uma sigla para cada digitação e corda a ser utilizada na
execução de cordas duplas no contrabaixo acústico que possua quatro cordas. Segue abaixo:

Sem digitação = (D0)
Dedo 1 = (D1)
Dedo 2 = (D2)
Dedo 3 e 4 = (D3-4)

Corda solta = (C0)
Corda I (Sol) = (C1)
Corda 2 (Ré) = (C2)
Corda 3 (Lá) = (C3)
Corda IV (Mi) = (C4)

Essas digitações (1, 2, 3-4), como já foram mencionadas, são de origem da técnica de
mão esquerda da Escola Alemã.

Sua prática é condizente com a região do braço do

instrumento. A seguir apresentaremos as possíveis combinações de digitação das cordas
duplas no instrumento:

a) Cordas duplas executadas em cordas soltas:

(D0) na (C1) + (D0) na (C2)
(D0) na (C2) + (D0) na (C3)
(D0) na (C3) + (D0) na (C4)
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Observe o exemplo da FIGURA 7.

FIGURA 7 - Cordas duplas executadas em cordas soltas - (D0) na (C3) + (D0) na (C4)

FONTE: a autora

b) Cordas duplas executadas com digitação:

(D1) na (C1) + (D2) na (C2) ou inverso (D1) na (C2) + (D2) na (C1)
(D1) na (C2) + (D2) na (C3) ou inverso (D1) na (C3) + (D2) na (C2)
(D1) na (C3) + (D2) na (C4) ou inverso (D1) na (C4) + (D2) na (C3)

Observe o exemplo da FIGURA 8.
FIGURA 8 - Cordas duplas executadas com digitação - (D1) na (C1) + (D2) na (C2)

FONTE: a autora
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Através da observação dos sistemas acima, podemos estabelecer uma distância a ser
adotada para cada dedo. Ou seja, (D1) na (C1) + (D2) na (C2) significa que a distância entre o
(D1) e (D2) é equivalente à distância de um semitom, no sentido da distância utilizada quando
os (D1) e (D2) estão posicionados em uma mesma corda, porém, agora executados em
diferentes cordas.
Quando essas digitações encontram-se no sentido inverso (D1) na (C2) + (D2) na
(C1), a distância entre um dedo e outro será relativo, o que irá depender do contexto ao qual
está inserida na partitura. Podem apresentar duas opções distintas, a primeira seria (D1) e
(D2) com distância (sentido) de um semitom, em que um encontra-se ao lado do outro, porém
em diferentes cordas. A segunda, (D1) e (D2) sobrepostos. O (D2) deve estar posicionado
abaixo e de forma alinhada ao ângulo do (D1), que se encontra acima daquele. Observe todas
as duas seguintes digitações. A primeira sequência de digitação: (D1) na (C2) + (D2) na (C1);
(D1) na (C3) + (D2) na (C2); (D1) na (C4) + (D2) na (C3). A segunda sequência seguirá o
mesmo processo do exemplo que fora apresentado acima, porém com uso de outras
digitações, observe: (D2) na (C2) + (D3) na (C1); (D2) na (C3) + (D3) na (C2); (D2) na (C4)
+ (D3) na (C3).
As cordas duplas executadas por meio dos exemplos de digitação acima apresentam
apenas uma configuração de digitação, que consiste na posição sobreposta, conforme
observado abaixo:

Observe o exemplo (D2) na (C2) + (D3) na (C1) na FIGURA 9.

FIGURA 9 - Execução de cordas duplas com uso de digitação em posição sobreposta

FONTE: a autora
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A seguir, as possibilidades de uso dos (D1) e (D4) para a execução de duas cordas
executadas simultaneamente.

(D1) na (C1) + (D4) na (C2) ou inverso (D1) na (C2) + (D4) na (C1)
(D1) na (C2) + (D4) na (C3) ou inverso (D1) na (C3) + (D4) na (C2)
(D1) na (C3) + (D4) na (C4) ou inverso (D1) na (C4) + (D4) na (C3)

Observe o exemplo da FIGURA 10.

FIGURA 10 - Execução de cordas duplas com uso de digitação 1 e 4

FONTE: a autora

Para as digitações (D1) e (D4), a distância a ser adotada é de um tom. Dessa forma, o
(D1) ficará isolado em uma determinada corda, enquanto o (D4) encontra-se acompanhado
dos dedos 2-3 em outra. Assim, estes últimos terão maior capacidade de apoio sobre a mesma
corda.
Há possibilidades de digitação para a execução de acordes de três e quatro sons no
instrumento. O acorde de três sons pode ser executado de duas formas. A primeira se dá de
baixo para cima, a corda mais grave sendo a primeira a ser executada pelo arco e depois as
duas outras tocadas simultaneamente. A segunda se dá de cima pra baixo, sentido inverso do
exemplo anterior, mas com ênfase na corda mais aguda e, só depois, as outras duas devem ser
tocadas simultaneamente.
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a) Acordes de três sons (cordas soltas):

(D0) na (C3) + (D0) na (C2) + (D0) na (C1)
(D0) na (C4) + (D0) na (C3) + (D0) na (C2)

b) Acordes de três sons (cordas presas):

(D1) na (C3) + (D2) na (C2) + (D3) na (C1)
(D1) na (C4) + (D2) na (C3) + (D3) na (C2)

A distância a ser adotada para as digitações (1, 2, 3) são duas. Cada dedo está
sobreposto ao outro, como blocos, ou a distância entre o (D1) e (D2) é de um semitom,
enquanto o (D3) está sobreposto sobre o (D2). A última forma pode proporcionar diferentes
configurações, o que pode remeter a execução de acordes no violão.
Para a execução do acorde de quatro sons, devem-se tocar inicialmente duas cordas e
depois as duas cordas seguintes.

c) Acordes de quatro sons (cordas soltas):

(D0) na (C4) + (D0) na (C3) + (D0) na (C2) + (D0) na (C1)

Observe o exemplo da FIGURA 11. Execução em dois movimentos em uma única
direção de arco. Sendo a primeiro movimento visto na FIGURA 11a e o segundo movimento
visto na FIGURA 11b.

FIGURA 11 - Execução de cordas duplas em quatro cordas

(a)
FONTE: a autora

(b)
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d) Acordes de quatro sons (cordas presas):

Por razão das diferentes abordagens da execução de acordes de três e quatro sons no
instrumento, como também das configurações de digitação citados anteriormente,
demostraremos apenas um exemplo para compreensão do leitor. Observe o exemplo abaixo:

(D0) na (C4) + (D1) na (C3) + (D2) na (C2) + (D3) na (C1)

Após as diferentes configurações de digitações das cordas duplas no contrabaixo
acústico, trataremos a seguir de outras abordagens com referências a trechos do repertório
contemporâneo do instrumento. São elas as Cordas duplas com trêmulo, Cordas duplas com
glissandos

terminados

em

notas

determinadas1,

Cordas

duplas

com

glissandos

indeterminados2, Cordas duplas em Bariolage, Cordas duplas em harmônicos com glissandos
terminados em notas determinadas, Cordas duplas em harmônicos com glissandos terminados
em notas indeterminadas, Cordas duplas em pedal e Orgelpunkt com pizzicatos de mão
esquerda.

4.2.1 Cordas duplas em Bariolage

Segundo FIAMINGHI (2009), a técnica Bariolage corresponde a alternâncias rápidas
de notas em diferentes cordas. É uma técnica oriunda do violino barroco, onde eram
executadas notas em cordas soltas (abertas), criando um som altamente ressonante
(FLAMINGHI, 2009).
Para ROSA (2012), a técnica Bariolage nos instrumentos de corda friccionadas é
semelhante à forma de tocar arpejos no violão. O exemplo da FIGURA 12, compasso 26 da
composição As montanhas, (LUCCA, 1990), representa segundo o autor, a técnica de
“Bariolage com direção do arco”.

1 O termo “glissandos determinados” consiste na técnica de glissandos que apresentam “duração curta e
indeterminada, com término em nota determinada” (ANTUNES 1989, p.58).
2
O termo “glissandos indeterminados” consiste na técnica de glissandos que apresentam “duração curta e
indeterminada, com término em nota indeterminada” (ANTUNES 1989, p. 58).
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FIGURA 12 - Die Berge – As montanhas, compasso 26

Fonte: LUCCA, 1990

Outro exemplo musical encontrado no repertório solista deste instrumento e ao qual
podemos citar como outra diferente forma de abordagens da técnica de Bariolage é a
composição Desafio IV (NOBRE, 1968). Observe a FIGURA 13.
FIGURA 13 - – Desafio IV(1968), cadência

Fonte: NOBRE, 1968

É uma composição repleta de trechos em cordas duplas e que exigem por parte do
contrabaixista alto domínio técnico. A razão está no uso constante de cordas duplas, que
podem gerar uma distensão muscular no instrumentista que não estiver apto a executá-las.
Com estar tecnicamente estruturado e condicionado por meio da realização de alongamentos e
aquecimentos (exercícios). Esta tensão muscular pode ser gerada por meio da pressão
utilizada na execução de constantes cordas duplas (mão esquerda) e cordas duplas em forma
de acordes (mão direita). Os trechos que apresentam maiores dificuldades nesta composição
encontram-se no final da cadência. Neste trecho são utilizas cordas duplas em quartas (cordas
soltas), seguidas de cordas duplas em quintas (cordas presas). Observa-se também nesse
trecho que o compositor utilizou dois pentagramas na clave de Fá para estabelecer a divisão
entre as cordas duplas graves e cordas duplas agudas. Essa execução é muito semelhante à
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técnica de Bariolage no violino, porém realizada em forma de cordas duplas. Devido a esta
abordagem de execução de cordas duplas apresentarem significativa semelhança com a
técnica de Bariolage, iremos nominar, neste trabalho, essa forma de execução como
“Bariolage em cordas duplas”, com o objetivo de classifica-la. ROSA (2012) utiliza para esta
técnica outro termo: “Bariolage em quatro notas”.
4.2.2 Cordas duplas com pedal

Essa técnica consiste na execução de cordas duplas no instrumento. Difere da
execução de simples cordas duplas por causa do seu resultado sonoro. Como exemplo, temos
a composição Motivy (TABAKOV, 1986). O compositor explora o timbre das cordas duplas
no contrabaixo em diversos trechos, com uma grande diferença de registro entre o grave e o
agudo, criando um resultado sonoro que pode ser percebido pelo ouvinte como se fosse
realizado por dois contrabaixos, ou seja, um executando as notas do pedal grave enquanto o
outro realiza a melodia na região aguda. Como podemos ver na FIGURA 14.

FIGURA 14 - Motivy (1986), compasso 28-31

Fonte: TABAKOV, 1986

A técnica de cordas duplas com pedal na composição Motivy (TABAKOV, 1986), em
nossa cultura ocidental pode ser até compreendida como uma técnica estendida. Porém, esta é
muito popular na música tradicional e comum nas culturas da Bulgária e da Rússia. Podendo
esta ter como objetivo, expressar a necessidade de manutenção de uma sonoridade, como
também um apelo estilístico e estético, do que uma preocupação técnica.

4.2.3 Cordas duplas em glissandos terminados em notas determinadas
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A técnica de cordas duplas em glissandos terminados em notas determinadas consiste
na execução de duas cordas executadas simultaneamente, enquanto a mão esquerda, com uso
de dois dedos, deve ser deslocada de forma a deslizar na corda de um ponto inicial a outro
ponto secundário em um movimento ascendente (com direção ao cavalete) ou descendente
(com direção à pestana). Por fim, as duas notas de chegada devem ser realizadas em notas
pré-determinadas na partitura. Como por exemplo, os compassos 145-147 da composição
Tempo e Spazio (GIANNOTTI, 2000). Esta composição é rica em cordas duplas, como
também nesta existem diferentes modalidades de execução desta técnica. Entre elas citaremos
a técnica de cordas duplas em glissandos terminados em notas determinadas. Observe na
FIGURA 15.

FIGURA 15 - Tempo e Spazio (2000), compassos 145-147, CB II

Fonte: GIANNOTTI, 2000

4.2.4 Cordas duplas em glissandos terminados em notas indeterminadas

Cordas duplas em glissandos terminados em notas indeterminadas segue o mesmo
sistema do exemplo anterior. Todavia, a forma de execução desta técnica difere da técnica de
cordas duplas em glissandos terminados em notas determinadas. A referida técnica consiste
na execução de duas notas em diferentes cordas, tocadas simultaneamente com efeito de
glissando. Para isso, se deve se deslizar as duas sobre a corda em uma determinada direção
(subindo ou descendo) no instrumento, por fim, as duas notas de chegada devem ser
realizadas aleatoriamente. Assim, um único trecho de uma determinada composição pode
resultar em diferentes resultados sonoros. Como exemplo desta técnica, temos um trecho da
composição Tempo e Spazio (GIANNOTTI, 2000), que acorre entre os compassos 123-124.
Observe a FIGURA 16.

FIGURA 16 - Tempo e Spazio (2000), compasso 123-124, CB I

Fonte: GIANNOTTI, 2000
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4.2.5 Cordas duplas em harmônicos e glissandos terminados em notas determinadas

Para a execução de harmônicos naturais no contrabaixo acústico se devem posicionar
o dedo de forma superficial sobre as posições das respectivas notas no instrumento de quatro
cordas: dó, ré, sol, ré, sol, si, ré, sol na corda I (Sol); sol, lá, ré, lá, ré, fá, lá, ré corda II (Ré);
ré, mi, lá, mi, lá, dó, mi, lá corda III (Lá); lá, si, mi, si, mi, sol, si, mi corda IV (Mi). Observe a
relação de harmônicos naturais entre os dois últimos tempos da FIGURA 17.

FIGURA 17 - Fantasia Sul América (1983), compasso 5

Fonte: SANTORO, 1983

Sobre a forma de execução de harmônicos artificiais no contrabaixo acústico; os
autores (PINHEIRO; CESETTI, 2015), observaram alguns detalhes no trecho da composição
Motivy (TABAKOV, 1986). Primeiro que este não possui números de compasso, o que pode
proporcionar maior liberdade na execução do intérprete. Outro fator percebido pelos autores
foi que todos os intérpretes que foram analisados em sua pesquisa e que executaram o trecho
da FIGURA 18, tiveram certas dificuldades na execução dos harmônicos artificiais. Por isso,
os mesmos autores propõem alternativas de procedimentos de estudo para a execução desta
técnica.
Segundo PINHEIRO e CESETTI (2015) para o contrabaixo executar os harmônicos
artificiais da FIGURA 18 deve,
primeiro utilize os dedos polegar e anular da mão esquerda, apoiando o primeiro
(polegar) sobre o espelho do instrumento com maior intensidade e, depois,
adicionando e apoiando o segundo dedo (anular) sobre o espelho de forma artificial,
sempre mantendo a distância de uma quinta justa. De toda forma, notamos que a
abertura da mão esquerda para a execução destes harmônicos dificulta muito a
afinação correta do contrabaixista, exigindo do mesmo um alto domínio técnico e
uma afinação aguçada. Diante disso, além do aconselhamento acima proposto,
colocamos também as seguintes sugestões de estudo para estes harmônicos
artificiais: primeiro, o contrabaixista deve executar as notas da melodia base
utilizando o dedo polegar, buscando afinar cada uma destas notas. Em seguida, deve
adicionar o dedo anular artificialmente sobre as cordas e executar estes harmônicos
devagar, buscando afinar e memorizar as distâncias entre um harmônico artificial e
outro. (PINHEIRO; CESETTI, 2015, p.96-97)
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FIGURA 18 - Motivy (1968), compasso 89

Fonte: TABAKOV, 1968

Para a execução da técnica de cordas duplas em harmônicos e glissandos
terminados em notas determinadas, se deve primeiro executar duas notas em harmônicos
naturais e toca-los simultaneamente. Conseguinte, devem ser desliza-las sobre as cordas
até o ponto de chegada, que consistem em duas notas em harmônicos naturais, aos quais
estarão previamente determinadas na partitura. Como podemos ver na FIGURA 19.

FIGURA 19 - Motivy (1968), compasso 2

Fonte: TABAKOV, 1986

4.2.6 Cordas duplas em harmônicos e glissandos terminados em notas indeterminadas

As cordas duplas em harmônicos e glissandos terminados em notas indeterminadas
seguem o mesmo procedimento da técnica de cordas duplas em harmônicos e glissandos
terminados em notas determinadas. O que as distingue é que na execução desta técnica, as
notas de chegada são aleatórias, ou seja, a escolha delas fica a cargo do intérprete. Como
podemos observar na FIGURA 20.
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FIGURA 20 - Tempo e Spazio (2000), compasso 208, CB I-II

Fonte: GIANNOTTI, 2000

4.2.7 Cordas duplas em trêmulo

A execução de cordas duplas em trêmulo consiste em duas cordas executadas
simultaneamente, junto ao movimento rápido de vai e vem do arco.

Um fator muito

importante para a execução do trêmulo é o movimento constante da mão, pulso e antebraço,
enquanto os dedos ficam parados e o braço mantem-se em uma única posição.
Na obra Tempo e Spazio, (GIANNOTTI, 2000). São utilizadas técnicas de cordas
duplas mescladas com a técnica de trêmulo. Como podemos ver na FIGURA 21.

FIGURA 21 - Tempo e Spazio (2000), compasso 202, CB I-II

Fonte: GIANNOTTI, 2000

4.2.8 Cordas duplas - Orgelpunkt
Orgelpunkt é uma palavra de origem alemã que significa “ponto pedal”. O nome dessa
técnica foi dado pela compositora Silva De Lucca, com o intuito de determinar um resultado
sonoro obtido em um determinado trecho da composição Die Berge (1990). Segundo ROSA
(2012), para o contrabaixista executar essa técnica, é necessário que toque duas notas
simultâneas na região grave, utilizando movimentos de arco em direções vertical e circular.
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[...] inicia com um pedal em trítono, Sib-Mi natural, feito nas duas cordas mais
graves. [...] A escala deste intervalo é feita por ser este um gerador de grande
quantidade de batimentos harmônicos. [...] Este pedal dura seis compassos onde são
utilizadas duas TE concomitantemente: arco circular e movimento vertical. (ROSA,
2012, p.39)

Observe na FIGURA 22 à notação utilizada para essa técnica.

FIGURA 22 - Orgelpunkt, Die Berge (1990), compassos 1-5

Fonte: LUCCA, 1990

4.2.9 Cordas duplas - Orgelpunkt e pizzicatos de mão esquerda

A segunda configuração da técnica de Orgelpunkt na composição de Silva De Lucca é
Orgelpunkt com pizzicatos de mão esquerda. É uma técnica de Orgelpunkt mesclada à técnica
de pizzicatos, que se fundamenta no ato de beliscar as cordas. Observe a FIGURA 23.

FIGURA 23 - Orgelpunkt, Die Berge (1990), compassos 9-11

Fonte: LUCCA, 1990

4.3 GLISSANDO

Segundo o GROVE (1994), o glissando é um termo em italiano, mas sua origem vem
da palavra francesa glisser, que significa “deslizar”. É conhecido na música tradicional como
um ornamento, porém na música contemporânea o glissando é uma técnica que vem sendo
muito explorada em composições e muitas vezes este aparecem acompanhado e combinado
com outras diferentes possibilidades técnicas. Sua prática de execução em instrumentos de
corda friccionada reside no ato de sair de determinado ponto (nota) e deslizar com o dedo de
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forma contínua até chegar a outro ponto (nota). Essa ponte de ligação entre uma nota e outra é
o que determina a prática da técnica de glissando.
Aconselha-se ao contrabaixista, em sua prática de estudo, que o ângulo do cotovelo e
braço esquerdo seja sustentado em um ângulo reto (90°), fixos, enquanto o antebraço e a mão
se deslocam. Para que aconteça o efeito de glissando durante este processo de deslocamento,
é necessário também que o contrabaixista ao mover-se de ponto inicial a outro final, esfregue
a corda de forma contínua, dando ênfase ao deslocamento.
Antes de demostrarmos as combinações com a técnica de glissando, faz-se importante
uma abordagem categórica dessas técnicas. Algumas notações adotadas tem o nome já
conhecido no meio erudito, embora seja possível também compreendê-las apenas como novas
notações, caso seja mesclada a outra, como as que apresentaremos a seguir: glissando com
trêmulo; glissandos em harmônicos descendentes; glissandos ascendentes sem nota definida
de chegada; glissandos modulares com trilo ou tremolos em harmônicos e portamento.
Em outras notações, utilizaremos o livro de notação contemporânea ANTUNES
(1989) como embasamento teórico: glissando de duração curta e indeterminada, com término
em nota determinada; glissandi esporádicos, rápidos, íngremes e vertiginosos, em torno de
uma nota sustentada; glissandos modulares; glissando ou portamento de duração curta e
indeterminada, com término em nota indeterminada; glissando com vibrato.
A seguir, demonstraremos as possíveis combinações do glissando em diferentes
trechos do repertório do instrumento.

4.3.1 Glissando de duração curta terminada em nota determinada

Adotamos para esta técnica o nome e a forma de notação utilizada por ANTUNES
(1989), “Glissando de duração curta”. Como exemplo desta técnica no repertório do
instrumento, demostraremos o compasso 21 da composição Gestos, (ROSSETI, 2010).
Observe a FIGURA 24.

FIGURA 24 - Gestos (2010), compasso 21

Fonte: ROSSETI, 2010
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As notas do referido trecho encontram-se em cordas duplas, onde a execução de
glissandos localiza-se entre as notas mais agudas, sempre posicionadas entre as durações
curtas de semicolcheia e colcheia. Aconselha-se utilizar as notas mais graves, ou seja, Ré #, o
dedo dois na corda II (Ré), enquanto o dedo polegar se posiciona e se desloca deslizando entre
as notas Fá, Mi# e Sol na corda I (Sol).

4.3.2 Glissando de duração curta terminada em nota indeterminada

A notação a ser adotada para esta técnica segundo Antunes (1989) baseia-se em
“Glissando de duração curta e indeterminada, com término em nota indeterminada” (p.59).
Como exemplo desta técnica, demostraremos o compasso 82 da composição Tempo e Spazio
(GIANNOTTI, 2000). Observe a FIGURA 25.

FIGURA 25 - Tempo e Spazio (2000), compasso 82, CB II

Fonte: GIANNOTTI, 2000

Esta técnica é semelhante ao exemplo anterior, todavia concentra-se no uso de
glissando ou portamento, que deve ser executada com duração curta e terminada em nota não
definida.

4.3.3 Glissandos em harmônicos descendentes ou ascendentes sem nota definida de
chegada

Com o exemplo anterior, as técnicas de glissandos em harmônicos descendentes ou
ascendentes sem notas definidas de chegada também devem ser inicialmente estudadas
isoladamente. Na FIGURA 26, podemos observar cordas duplas em harmônicos artificiais
seguidos de glissandos terminados em notas indefinidas. É necessário que exista um estudo
isolado dessas técnicas, principalmente em relação aos harmônicos artificiais, devido a sua
falta de estudo na metodologia do instrumento. A dificuldade na execução encontra-se na
posição e peso necessários dos dedos sobre a corda, segundo ponto de contato do arco sobre a
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corda. Na ausência de um destas ações, não se atingirá as notas propostas na partitura como
também sua projeção sonora. Como podemos observar na FIGURA 26.

FIGURA 26 - Tempo e Spazio (2000), compasso 300, CB I-II

Fonte: GIANNOTTI, 2000

4.3.4 Glissando em trêmulo

De acordo com o GROVE (1994), o termo italiano tremolo refere-se à execução rápida
de determinada nota ou acorde sem reputação de “valores de tempo”. O trêmulo nos séculos
XVII e XVIII era considerado um ornamento e seu uso tinha o objetivo, acrescentar maior
expressividade à música erudita.
Para a execução de glissando em trêmulo, aconselha-se real atenção quanto à técnica
do trêmulo, pois deve ser tocada com movimentos rápidos, regulares e curtos de mão direita
(arco), enquanto a mão esquerda desliza sobre a corda.
Para obter um melhor resultado na execução dessas duas técnicas, recomendamos que
sejam estudadas separadamente, de preferência com uso do metrônomo. Ao utilizar o
metrônomo, propomos que a escolha do andamento seja inferior ao descrito na partitura.
Assim, à medida que o estudante conseguir executar cada técnica isoladamente, deve tentar
executar as duas simultaneamente também em cada andamento até atingir o objetivo de
andamento real na partitura. Observe a FIGURA 27.

FIGURA 27 - Tempo e Spazio (2000), compasso 85, CB I

Fonte: GIANNOTTI, 2000

4.3.5 Glissando em vibrato
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Para a execução da técnica de glissando em vibrato, se deve primeiro vibrar com os
dedos as notas de forma que estas oscilem. Aconselham-se para o efeito de vibrato, que
somente seja movimentado as partes: dedos e pulso. Já o glissando, deve ser executado,
utilizando movimentos de vai e vem de dedo e braço. Estes movimentos de vai e vem devem
ser executados à medida que for deslizando sobre a corda. Conseguintes estes dois
movimentos devem ser combinados de forma a resultar na técnica de glissando em vibrato.
Para obter melhores resultados desta técnica, aconselhamos que as referidas técnicas sejam
trabalhadas pelo o contrabaixista primeiro de forma isolada e depois combinadas. Observar o
exemplo da FIGURA 28.

FIGURA 28- Contrabajeando (1988), compasso 53

Fonte: PIAZOLLA , 1988

4.3.6 Glissandos modulares

Na obra Adágio double bass quartet (OLIVEIRA, 2001), se explora a técnica de
glissandos modulares. Conforme OLIVEIRA (2011), estas notas em glissandos não possuem
notas determinadas de chegada e por isso deve-se executá-las seguindo a indicação de direção
das linhas. Observe a FIGURA 29.

FIGURA 29 - Adágio double bass quartet (2001),compasso 46, CB III

Fonte: OLIVEIRA, 2001

A proposta do compositor é que os glissandos sejam executados de forma que a
mecânica do braço esquerdo apresente movimentos de abrir e fechar. Esses glissandos
também indicam que a mão esquerda deve ser movimentada de forma rápida e o mais ligado
possível (ROSA, 2012).
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Para ANTUNES (1989), esta notação é direcionada a economizar a quantidade de
compassos de uma pauta de oito sons. Mas utilizamos esta notação por suas características
descritivas. Os movimentos dos glissandos passam por uma série de mutações em cada
aparição e para cada uma delas, deverá ser aumentada a velocidade juntamente com “a
duração do patamar (da parada)”.
No exemplo acima, foram observadas três técnicas. A primeira consiste em glissandos
modulares. Este se subentende que se trata de glissandos que mudam de forma constante e
indeterminada em sua trajetória, ou seja, em um momento está em determinada ascendente e
em outro, descendente. A segunda técnica está interligada à terceira técnica. Esta consiste em
glissando em trêmulo em um harmônico natural. Para sua execução, deve-se ter atenção à
mão do arco (direita) no que se refere à prática necessária para o movimento de arco. Esse
movimento deve ser articulado de forma curta, rápida, contínua e no ponto de contato sul
tasto. Tais elementos de observação são necessários para uma prática produtiva de estudo de
qualquer repertório. Acreditamos que observações como as que foram realizadas neste
trabalho possam acrescentar verdadeiras contribuições para o estudo e performance do
contrabaixista.

4.3.7 Glissandos modulares com trilo ou tremolo em harmônicos

De acordo com ANTUNES (1989), na música tonal, o trino é realizado de acordo com
a nota indicada pela tonalidade determinada na partitura. Na música atonal, é indispensável as
indicações de acidente, pois cada compositor determina as mudanças de intervalo de “tom ou
semitom” dos trinados. Sendo assim, a notação para o trinado ou trino empregado na notação
contemporânea baseia-se na abreviatura de trinado com indicações de acidente acima deste
trinado superior (exemplo FIGURA 30) e acidente abaixo (trinado inferior). O autor afirma
que o trêmulo consiste no movimento acelerado de ir e voltar do arco nos instrumentos de
cordas friccionadas. Nos instrumentos de cordas dedilhadas, o processo de movimento é
semelhante, porém utilizam-se os dedos. ANTUNES (1989) afirma que trinado ou trilo no
contexto de notação contemporânea fundamenta-se na “variação descontínua de altura até a
distância de um tom”, entretanto, em instrumentos de cordas, por exemplo, é possível se
executar trinados de semitom, tom e três quartos e quarto de tom.
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FIGURA 30 - Tempo e Spazio (2000), compasso 172-173, CB I

Fonte: GIANNOTTI, 2000

Segundo o compositor OLIVEIRA (2001), os glissandos em harmônicos com trinados
ou trêmulos não devem ser auditivamente associados aos glissandos comuns. “O resultado
desse processo é um pouco indeterminado e parecido com o ruído” (ROSA 2012, p. 46 apud
NOCETI FILHO). O autor ainda afirma que o significado desse termo são sons que
equalizados podem ser usados com o objetivo de imitar sonoridades oriundas da natureza,
como por exemplo, a chuva e o vento (ROSA, 2012 apud NOCETI FILHO). Observe o
exemplo da FIGURA 31.

FIGURA 31 - Adágio double bass quartet (2001), compasso 29, CB III

Fonte: OLIVEIRA, 2001

4.3.8 Glissandos esporádicos, rápidos, íngremes e vertiginosos em torno de uma nota
sustentada

Na identificação a ser adotada para a seguinte técnica, utilizaremos a notação segundo
ANTUNES (1989), “Glissandis esporádicos, rápidos, íngremes e vertiginosos, em torno de
uma nota sustentada” (p.55) Como exemplo desta técnica, demostraremos os compassos 6972 da composição Adagio double bass quartet, OLIVEIRA (2001). Como podemos ver na
FIGURA 32.

FIGURA 32 - Adagio double bass quartet (2001), compassos 69-72, CB II

Fonte: OLIVEIRA, 2001
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Observe esses compassos que se encontram na clave de Sol, contendo a nota Ré
harmônico. Essa nota deve ser executada com o dedo três na corda I (Sol) e ser mantido até o
compasso 72 em nota de chegada indefinida. Conseguinte, no compasso 71 deve ser
adicionada a nota lá na corda II (Ré) com o dedo dois, que deverá ser mantida até o compasso
72 ser terminado em nota indefinida. Durante esse processo, devem ser executados glissandos
rápidos, buscando seguir o percurso destas linhas.

4.5 MICROTONS
A utilização de microtons na orquestra possibilita diferentes e extraordinários “timbres
harmônicos”, por meio do apoio “de um ou vários parciais naturais (harmônicos) de uma dada
nota grave”. Sobre a notação micro tonal empregada pelos compositores, o autor afirma que a
leitura da notação “analógica” é mais simples e que a notação estabelecida pelos compositores
“do passado e do presente” é característica e devido a isso o instrumentista deve estar sempre
estar atendo as mudanças, pois é requisito que se tenha uma boa memória (ANTUNES, 1989).
Segundo SOBRINHO (2013):
Quarter tone (quarto de tons), são intervalos menores do que um semi tom. Porém
quarto de tons não são os únicos intervalos menores possíveis, também podemos
acrescentar terços de tom, quintos de tom etc. Estes intervalos são classificados
como microtons, e são possíveis em diversos instrumentos. Nos instrumentos de
sopro, por exemplo, são realizados através da mudança na digitação ou posição (no
caso do trombone de vara, por exemplo). Estes intervalos menores do que um semi
tom são representados notacionalmente por acidentes (meio sustenido, meio bemol
etc.), que determinam quantos microtons a nota alterada irá mover-se. (SOBRINHO,
2013, p. 56)

O compositor Giannotti utiliza as seguintes notações na bula para determinar o uso de
um a três quartos de tom acima ou abaixo. Observe a FIGURA 33.

FIGURA 33 - Trecho da bula da composição Tempo e Spazio (2000)

Fonte: GIANNOTTI, 2000
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Observe abaixo um exemplo desse uso na composição Tempo e Spazio (GIANNOTTI,
2000). Observe a FIGURA 34.

FIGURA 34 - Tempo e Spazio (2000), compasso 160, CB II

Fonte: GIANNOTTI, 2000

4.6 PIZZICATOS
O pizzicato é um termo em italiano que significa “beliscado”. Serve para designar o
beliscão com a região das pontas dos dedos, deixando soar as cordas em instrumentos de
cordas friccionadas conforme o GROVE (1994).
O repertório contemporâneo do contrabaixo contém diferentes possibilidades quanto à
execução da técnica de pizzicato. Os exemplos a seguir ilustram as possíveis alternativas:
Pizzicato Bartók; Pizzicato Bartók com a mão esquerda; Pizzicato com trêmulo; Pizzicatos
duplos; Pizzicatos duplos com glissandos terminados em notas indeterminadas; Pizzicato
duplos com trêmulo; Pizzicato com a mão esquerda; Pizzicato em arpejos; Pizzicato em
arpejos com a mão esquerda; Pizzicato em Sul ponticello; Slap; Tapping.

4.6.1 Pizzicato Bartók

Segundo (ROSA, 2012, p.61 apud TOFFOLO), para se executar o pizzicato Bartók, se
se deve puxar a corda de forma que esta golpeie o espelho do instrumento. Para Rosa (2012) a
execução do pizzicato Bartók, se deve ao “articular em pizzicato a corda de forma que ela bata
no espelho: resulta um ataque em ff”. (p.74) Como podemos observar na FIGURA 35.

FIGURA 35 - Noz Moscada (2004), compasso 124

Fonte: TACUCHIAN, 2004
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4.6.2 Pizzicato com a mão esquerda

Nesse estudo, classificamos a prática de execução do pizzicato com a mão esquerda
como uma performance estendida no contrabaixo acústico, por esta ainda não ser uma
prática usual na técnica deste instrumento. Consideramos também seu ineditismo de
execução, quando é realizada em um determinado contexto musical. Essa forma de execução
de pizzicato muitas vezes surge da necessidade do intérprete de executar trechos específicos,
que exigem sincronismo e rapidez nas mudanças entre o arco e o pizzicato. Geralmente, não
existe uma descrição direta na partitura sobre a forma de execução desses trechos com
pizzicatos. Porém, quando realizados pelo intérprete, tornam-se um empecilho para sua
execução. O que acaba impulsionando-o a executar essa mudança com o pizzicato de mão
esquerda. Pode haver muitas motivações para essa impulsão. Alguns exemplos são o
andamento muito rápido da composição, dificultando tal mudança e os problemas técnicos.
Também é possível que o próprio compositor possa estabelecer ao intérprete oralmente ou na
partitura essa forma de execução. Outra é que o professor do intérprete, ou mesmo ele, pode
estabelecer esta forma de execução como uma prática inovadora na performance de
determinada composição.
Segundo ROSA (2012), “a obra Interação para contrabaixo solo e piano, (VALLE,
1985), fora “dedicada” ao intérprete Pugliese” (p.64). De acordo com o autor, a contrabaixista
Sonia Ray sugeriu ao intérprete que os pizzicatos do final da referida composição não fossem
realizados com a direita e sim com a mão esquerda (ROSA, 2012).
Percebemos em exemplos como este que a prática de execução de pizzicatos de mão
esquerda pode vir a contribuir e auxiliar de muitas maneiras a execução instrumental do
contrabaixista, proporcionando maior agilidade, coordenação motora e sincronismo entre a
mão esquerda (digitação) e a direita (arco), por exemplo. Na FIGURA 36, podemos ver um
musical gráfico de um pizzicato que deve ser executado com a mão esquerda simultaneamente
ao arco.

FIGURA 36 - Motivy (1968), compassos 13

Fonte: TABAKOV, 1968
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A técnica de pizzicatos em arpejos com a mão direita, nomeada por Medeiros (1990)
como guitar-like chords. É semelhante à forma de tocar do violão. Observe a FIGURA 37.

FIGURA 37 - Tempo e Spazio (2000), compasso 117, CB I

Fonte: GIANOTTI , 2000

Das possibilidades de execução não usual da técnica de pizzicato em arpejos,
encontramos algumas referências no repertório deste instrumento, como também referências
interpretativas.

Das referências musicais no repertório solista do contrabaixo acústico,

citaremos a composição Motivy (TABAKOV, 1986). Segundo a análise interpretativa
realizada pelos autores PINHEIRO e CESETTI (2015).

Foram encontradas, analisadas e

referenciadas 13 gravações em áudio e vídeo no YouTube da interpretação da referida
composição. Por meio da análise realizada da performance destes interpretes, os autores
citados perceberam que os referenciados interpretes compreenderam que os arpejos em
pizzicatos dos compassos 35-36, devem ser realizados com a mão esquerda. Embora, este
procedimento de execução não esteja especificado diretamente na partitura.

Os autores

sugerem ainda, que sejam adotados procedimentos de execução para a técnica de pizzicatos
em arpejos de mão esquerda.

Para executar o trecho da FIGURA 38; primeiro se deve

beliscar as cordas com a mão esquerda, utilizando o dedo médio, respeitando o sentido de
ordem (grave para o agudo). Em seguida, se devem puxar as respectivas cordas em um
movimento de “espécie de gatilho”. Esse movimento serve para proporcionar ao
contrabaixista impulso suficiente a fim de obter uma sonoridade mais agressiva e consistente
no instrumento (PINHEIRO, 2015).

FIGURA 38 - Motivy (1968), compasso 35-36

Fonte: TABAKOV, 1968
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4.6.3 Pizzicatos duplos em glissandos terminados em notas indeterminadas
Para a técnica de pizzicato duplo, se deve primeiro, utilizar os respectivos dedos:
indicador e médio da mão esquerda. Em seguida, se devem beliscar duas cordas
simultaneamente (utilizando as referidas digitações) de forma a puxa-las sempre no sentido de
direção à frente do instrumento e no ponto de contado do espelho. Como podemos ver na
FIGURA 39.

FIGURA 39 - Tempo e Spazio (2000), compasso 123, CB II

Fonte: GIANOTTI, 2000

Para a técnica de pizzicatos duplos em glissandos terminados em notas
indeterminadas; se devem inicialmente executar duas notas em duas diferentes cordas de
forma simultânea, como no exemplo FIGURA 39. Em seguida, deve-se deslizar com os dedos
sobre as cordas do instrumento, até que finalize a duração estabelecida na partitura. Par um
melhor resultado desta técnica, deve-se no processo de deslizar os dedos, manter seu
posicionamento inicial. O movimento deve ser rápido, deixando assim as notas soarem. As
notas finais resultantes deste processo serão aleatórias. Observe o exemplo da FIGURA 40.

FIGURA 40 - Tempo e Spazio (2000), compasso 55, CB I

Fonte: GIANOTTI, 2000

4.6.4 Pizzicato duplos em trêmulo

Para essa técnica, se devem utilizar os respectivos dedos: polegar, anular médio,
indicador. Estes pizzicatos duplos em trêmulo devem ser movimentados de forma rápida e
precisa. É também necessário que o antebraço e mão do braço direito, fiquem posicionados
de forma fixa, para que se possa obter uma melhor articulação e movimentação dos referidos
dedos. Observe o exemplo da FIGURA 41.
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FIGURA 41 - Gestos (2010), compasso 49-50

Fonte: ROSSETI, 2010

4.6.5 Pizzicato em Sul ponticello
Sul ponticello é um termo em italiano que significa “sobre o cavalete”, conforme o
GROVE (1994). Serve para designar o arco de instrumentos de cordas friccionadas, que deve
ser executado próximo ou sobre o cavalete. O resultado sonoro dessa técnica será um som
“anasalado”, aveludado e “suave”. O ponto de contato nos instrumentos de cordas
friccionadas ocorre no espaço entre o espelho e o cavalete, pois é entre eles que o arco é
utilizado (FERREIRA; RAY, 2006). Assim, por meio do ponto de contato do arco com a
corda, o som do instrumento muda, ou seja, quando o arco encontra-se no ponto de contato
próximo ao cavalete, o volume de som será maior do que o arco posicionado no ponto de
contato próximo ao espelho. Segundo os autores, quando o arco estiver posicionado próximo
ao cavalete, o termo utilizado será sul ponticello. Seu resultado sonoro é “fino e anasalado”.
Observe a FIGURA 42.
FIGURA 42 - Tempo e Spazio (2000), compasso 53, CB I

Fonte: GIANOTTI , 2000

Todavia, quando o arco está posicionado sobre o espelho utiliza-se o termo sulla
tastiera, que apresenta um resultado timbrístico doce e suave (FERREIRA; RAY, 2006).
Segundo o GROVE (1994) o termo sul tasto em italiano significa “sobre o espelho”. Para a
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execução dessa técnica, deve-se tocar com o arco de instrumento de corda friccionada sobre a
região do espelho do instrumento. Observe a FIGURA 43.

FIGURA 43- Tempo e Spazio (2000), compasso 89, CB II

Fonte: GIANOTTI , 2000

Na execução não usual de pizzicato em sul ponticello, primeiro devem-se utilizar os
respectivos dedos: indicador médio da mão direita, sobre o ponto de contato próximo ao
cavalete. O resultado sonoro desta execução será suave, seco e de pouca projeção. Observe a
FIGURA 44.

FIGURA 44 - Tempo e Spazio (2000), compasso 79, CB II

Fonte: GIANOTTI , 2000

4.6.6 Pizzicato em trêmulo

A execução de pizzicato em trêmulo se dá pelo uso dos respectivos dedos: polegar e
dedo três (mão direita), executados em um movimento rápido e de troca contínua. Pode-se
ainda realizar o pizzicato em trêmulo com o polegar, dedos três, dois e um. Observe o
exemplo da FIGURA 45.

FIGURA 45 - Gestos (2010), compasso 41-43

Fonte: ROSSETI, 2010
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4.6.7 Pizzicato Slap

Para ROSA (2012), essa técnica denominada em aula de Batida funk, consiste no uso
da técnica Slap. Para sua realização deve-se “articular a corda em pizzicato alternado com a
batida da palma da mão fazendo com que a corda bata no espelho e produza um som forte e
seco”. Segundo SOBRINHO (2013):
Slap é um efeito (no caso do saxofone e da clarineta), resultante da ação percussiva
da língua contra a palheta”. (p.58) [...] “Os slaps apresentam maior projeção sonora
da região grave do instrumento, pois o efeito após ter seu inicio na boquilha do
instrumento, é amplificado no corpo do saxofone, sendo assim, quanto maior o
percurso sonoro do efeito pelo corpo do instrumento, maior será sua intensidade e
reverberação.” (p.59) [...] “A notação deste efeito segundo Taylor (2012) tornou-se
bastante comum e padronizada com a utilização do símbolo “+”, acima da cabeça da
nota. E outra possibilidade comum para notação deste efeito, seria o uso de “x”
como cabeça de nota. (p. 59)

Observe na FIGURA 46 a forma de notação do Slap.

FIGURA 46 - Noz Moscada (2004), compasso 78

Fonte: TACUCHIAN, 2004

ROSA (2012, p. 60), afirma que a técnica estendida Slap deve ser executada como um
pizzicato que depois de beliscado golpeia o espelho do instrumento.

4.6.8 Tapping

De acordo com ROSA (2012) as batidas percussivas no instrumento, chamadas por
tapping, podem ser realizas por meio de alguns procedimentos de execução corporais ou de
uso de objetos no instrumento. Do uso de partes corpo, podem ser: punhos, e dedos. De
objetos externos ao instrumento podem ser utilizadas determinadas partes do arco, executadas
em qualquer região do instrumento. Como resultado destas possibilidades destes recursos, se
pode conhecer a sonoridade das diversas regiões do instrumento, a saber, frente, fundo,
lateral, cravelhas, voluta e outras, este ainda pode ser usado para o estudo e assimilação da
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pulsação da música. O autor aconselha para a execução dessa técnica que o contrabaixista
friccione (com as pontas dos dedos) e ao mesmo tempo percute (com as duas mãos) o
instrumento.
Outras possibilidades da execução do tapping, segundo LUCION e PRESGRAVE
(2013), podem ser: o tapping percutindo “a corda com a mão esquerda, efeitos percussivos
com mão aberta e fechada em diferentes partes do instrumento, harmônicos em regiões
agudas raramente encontradas no repertório do violoncelo aliados a técnicas estendidas como
o écrasé e tocar abaixo do cavalete (sub ponticello). Como resultado, temos gestos diferentes,
que combinam técnicas estendidas (LUCION, PRESGRAVE, 2013, p. 60, apud FICAGNA,
2009). Nas FIGURAS 47 e 48 abaixo, demostraremos a notação utilizada para o tapping de
mão fechada na composição Cinco Mo(vi)mentos para Violoncelo solo, FICAGNA (2007).

a) Tapping de mão aberta:

FIGURA 47 - Notação do tapping com a mão aberta

Fonte: LUCION, PRESGRAVE, 2013, p. 60 apud FICAGNA, 2007

b) Tapping de mão fechada:
FIGURA 48 - Notação do tapping com a mão fechada.

Fonte: LUCION, PRESGRAVE, 2013, p. 60 apud FICAGNA, 2007

Observe na FIGURA 49, outra possibilidade de notação para designar a improvisação
de batimentos percussivos no instrumento.
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FIGURA 49 - O Resto e o Copo (2010)

Fonte: ROSA 2012, p.? apud TFFOLO (2010)

4.7 RITMO

Apresentaremos nesta seção o uso de técnicas composicionais estendidas. Neste, serão
citados os ritmos contemporâneos dentro do repertório contemporâneo deste instrumento.
Estes são ritmos vem sendo bastante explorado por compositores contemporâneos em suas
composições. Por tanto, selecionamos alguns exemplos de notações contemporâneas. Como
baseamento teórico, citaremos Antunes (1989). Para cada demonstração de exemplo ritmo
estendido, será apresentada determinado trecho musical do repertório contemporâneo solista
do contrabaixo acústico, como também procedimentos de execução, para serem adotados pelo
o contrabaixista.

4.7.1 Aceleração gradual

Para a execução desta técnica o instrumentista deverá acelerar as notas e o ritmo
descritos na partitura de forma gradual, seguindo a indicação das linhas, com o máximo de
velocidade que conseguir até a finalização do referente trecho (ANTUNES, 1989). Observe as
FIGURAS 50 e 51, a forma de notação empregada para o uso desta técnica.
FIGURA 50 - Adagio doublebass quartet (2001), compasso 41, CB II

Fonte: OLIVEIRA, 2001
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FIGURA 51 - Adagio doublebass quartet (2001), compasso 1-2, CB III

Fonte: OLIVEIRA, 2001

Para a execução do ritmo da FIGURA 50, o instrumentista deve fazê-lo livremente.
Porém, quando o ritmo se encontra com alguma especificação, como no exemplo da FIGURA
51, com rítmica acima ou abaixo, deve-se respeitar a duração pré-estabelecida na partitura.

4.7.2 Aumento gradativo e livre das durações

O aumento gradativo consiste em uma indicação pré-estabelecida pelo compositor na
partitura que apresenta “duração total do trecho ou do compasso”. O instrumentista deve
executar respeitando a relação de “espaço-tempo” entre os pontos e linhas como também seu
aumento de duração gradual seguida de decrescimento na “densidade” gradual (ANTUNES,
1989).

4.7.3 Desaceleração gradual

A proposta deste ritmo consiste na execução inversa do acelerando gradual. Para esta
devem-se executar as primeiras notas e ritmo com muita velocidade e desacelerar de forma
gradual até concluir o referido trecho. (ANTUNES, 1989). Observe as FIGURAS 52 e 53.

FIGURA 52 - Adagio doublebass quartet (2001), compasso 14, CB I

Fonte: OLIVEIRA, 2001
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FIGURA 53 - Adagio doublebass quartet (2001), compasso 102, CB I

Fonte: OLIVEIRA, 2001

No ritmo da FIGURA 52, o instrumentista deve seguir o mesmo procedimento a ser
adotado no ritmo acelerando gradual livre, porém neste ritmo, inicia-se com muita velocidade
e depois de forma livre aos poucos desacelera gradualmente. Porém, caso este ritmo apresente
alguma especificação, como o exemplo da FIGURA 53, deve-se então respeitar a duração da
figura rítmica na partitura.

4.7.4 Improvisação Livre com sons pontuais, com variação de densidade
Para a execução dessa “nuvem”, o instrumentista deve alternar o número de sons
utilizados dentro da “unidade de tempo” estabelecida na partitura. Precisa também realizar a
dinâmica iniciada no piano que gradativamente deverá crescer até chegar ao forte “sons
pontuais condensados”. “Depois, deve gradativamente decrescer até chegar ao piano ‘sons
pontuais rarefeitos’, empregando velocidade e dinâmica conforme a definição das ‘durações’
pré-estabelecidas na partitura pelo compositor” (ANTUNES, 1989, p.72). Observe a FIGURA
54.
FIGURA 54 - Compasso 16 ao -, Sertão segundo ato (2015)

Fonte: DANTAS, 2015

4.7.5 Nuvens de pontos
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Segundo ANTUNES (1989), essa “nuvens de pontos” fundamenta-se em uma
“improvisação livre com sons pontuais, com grande densidade vertical e horizontal” (p.70). A
execução dessa “nuvem de pontos” deve ser realizada com muita rapidez. A tessitura a ser
utilizada no instrumento ocorre entre as regiões aguda média e grave. De acordo com o autor,
a “nuvem de pontos” pode ser executada de duas formas: na primeira, o instrumentista deve
improvisar de forma livre utilizando toda a tessitura do instrumento. Na segunda, o
instrumentista deve executar a “nuvem de pontos” partindo da região média a aguda. Observe
a FIGURA 54.

4.7.6 Nuvens esparsas de sons pontuais
Nessa notação, é apresentada a “duração total do trecho ou do compasso”. O
instrumentista deve executá-la respeitando o “espaço-tempo” entre as “nuvens de sons” curtos
que estarão interrompidos por momentos de silêncio (ANTUNES, 1989).

4.7.7 Notação proporcional
Esta notação significa que o instrumentista deve executar o “trecho ou intervalo”
dentro do “ritmo”, “durações” e “sons” estabelecidos dentro do “espaço-tempo” das linhas
apresentadas na partitura (ANTUNES, 1989). Observe a FIGURA 55.

FIGURA 55 - Gestos (2010), compasso 28-34

Fonte: ROSSETI, 2010

4.7.8 Pequenos acontecimentos sonoros esparsos de diferentes comportamentos e de
diferentes durações (sons breves, pontuais, portamentos, glissandi, etc.)

Como podemos observar na FIGURA 56, uma das possibilidades de uso de notação
desta técnica, ao qual determina que o ritmo deva conter uma ”duração total do trecho ou
compasso”, em que o instrumentista deverá distribuir os “micro-sons” de acordo com as
propostas “gráficas” apresentadas pelo o compositor na partitura. (ANTUNES, 1989, p.97).

63

FIGURA 56 - Interação (1985), Raul Valle

Fonte: ROSA 2012, p.35 apud VALLE (1985)

4.7.9 Sequências de sons livres executados com maior ou menor velocidade possível
Apresenta uma “duração total” em que apresenta uma “linha pontilhada”. Significa
que o primeiro trecho anterior à linha pontilhada deve ser executado pelo instrumentista de
forma rápida e, o segundo trecho, após as linhas pontilhadas, baseia-se na repetição do trecho
anterior que deverá ser executado o mais rápido possível até finalizar a “duração” préestabelecida na partitura (ANTUNES, 1989). Observe a FIGURAS 57 e 58.

FIGURA 57 - Adagio doublebass quartet (2001), compasso 30, CB II

Fonte: OLIVEIRA, 2001
FIGURA 58 - Adagio doublebass quartet (2001), compasso 47-48, CB I

Fonte: OLIVEIRA, 2001

De acordo o compositor OLIVEIRA (2001), as notas tocadas dentro desse ritmo
podem ser tocadas livremente, porém devem permanecer próximas. Se houver especificação
de tempo acima ou abaixo do referido ritmo, ele deve ser respeitado.

4.7.10 Sons do tipo ataque-ressonância com ritmo não isócrono
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Esse tipo sugere o mesmo procedimento da técnica de sons pontuais esparsos com
ritmo isócrono, porém nesse acrescentam-se “pequenas ligaduras” que devem ser executadas
pelo instrumentista de forma a prolongar e deixar ressoar o som de cada ponto presente na
figura. O autor ainda afirma que esta notação é utilizada em instrumentos de “cordas
percutidas ou dedilhadas, instrumentos de percussão metálicos nos quais aquela ressonância é
possível” como: “Piano, Harpa, Tímpano, Cordas pizzicati”. (ANTUNES, 1989).

4.7.11 Sons pontuais esparsos com ritmo não isócrono
Essa notação consiste em uma “duração total do trecho ou do compasso” em que o
instrumentista deve respeitar a relação “espaço-tempo” entre os pontos curtos e a duração que
está pré-estabelecida na partitura (ANTUNES, 1989). Observe a FIGURA 59.

FIGURA 59 - Adagio doublebass quartet (2001), compasso 42-45, CB I

Fonte: OLIVEIRA, 2001

4.8 SCORDATURA
O termo scordatura em italiano significa “discordar”, segundo o GROVE (1994).
“Consistia em uma “desafinação” em instrumentos como violino e alaúde” (p. 848). A
scordatura ficou conhecida pela primeira vez no século XVI e fora utilizada entre os anos de
1600 a 1750. O objetivo desta técnica era expandir a extensão de instrumentos graves como o
contrabaixo acústico, o que possibilitou a muitos a obtenção de um resultado timbristico
diferenciado (GROVE, 1994).
O uso da scordatura consiste em desafinar o instrumento em relação à afinação
utilizada convencionalmente, a sua forma de uso é determinada por compositores em suas
composições (STEFAN, 2010).
Para ROSA (2012), a scordatura é uma técnica tradicional, que se utilizada em um
“contexto” no qual seja compreendida como “estrutural”, pode ser classificada como “técnica
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estendida” (p.61). O autor declara que, segundo o compositor Rael G.B. TOFFOLO, essa
técnica consiste na manipulação (por meio da mudança de afinação) da cravelha do
instrumento. Essa manipulação da cravelha também deve ser executada pelo contrabaixista,
simultaneamente com o arco ou pizzicato, de forma que sonoramente se possa perceber a
mudança de afinação (ROSA 2012). Observe a FIGURA 60.
FIGURA 60 – O Resto e o Copo (2010)

Fonte: ROSA 2012, p.58 apud TOFFOLO (2010)

4.9 VIBRATO

Vibrato é um termo em italiano que significa oscilação de altura ou intensidade na
execução de uma nota musical, conforme o GROVE (1994).

Já era conhecido como

ornamento no século XVI e utilizado por cantores e instrumentistas de cordas. No século
XIX, seu uso tornou-se constante por causa do resultado sonoro tido como “maior e mais
rico” (GROVE, 1994).
Segundo ANTUNES (1989), o vibrato pode ser dividido em três categorias: vibrato
irregular, vibrato lento e vibrato rápido.

4.9.1 Vibrato irregular

Para a execução do vibrato irregular, aconselha-se seguir as oscilações da onda
representada na notação dessa técnica. A sua forma de execução consiste na junção dos dois
movimentos: rápidos e lentos, citados acima, porém o que os difere é a irregularidade de sua
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oscilação. ANTUNES (1989) determina sua proximidade a um quarto de tom. Observe a
FIGURA 61.

FIGURA 61 - Sertão segundo ato (2015), compassos 16 e 28

Fonte: DANTAS, 2015

4.9.2 Vibrato lento

Para a execução do vibrato lento, deve-se movimentar o antebraço, pulso, mão e dedo,
com movimentos lentos que devem se manter regulares e contínuos até sua finalização. Nesta
forma de execução de vibrato, ANTUNES (1989), determina que a sonoridade a ser extraída
seja de aproximadamente de quarto de tom. Observe a FIGURA 62.

FIGURA 62 - Sertão segundo ato (2015), compassos 16 -28

Fonte: DANTAS, 2015

4.9.3 Vibrato rápido

Para a execução do vibrato rápido, deve-se movimentar rapidamente somente parte da
mão esquerda, utilizando movimentos muito rápidos que devem apresentar regularidade e se
manterem contínuos até sua finalização. Para esta técnica, Antunes (1989) determina a
sonoridade a ser extraída aproximadamente de um quarto de tom. Observe a FIGURA 63.
FIGURA 63 – Sertão segundo ato (2015), compassos 16- 28

Fonte: DANTAS, 2015
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5 SERTÃO EM DOIS ATOS: UMA COMPOSIÇÃO CRIADA POR MEIO DA
INTERAÇÃO ENTRE COMPOSITOR E INTERPRETE.

A composição Sertão em dois atos (DANTAS, 2015) foi escrita pelo o compositor
Victor Dantas. O primeiro movimento da composição foi criado em 2014 e o segundo no
inicio de 2015, por meio da interação entre compositor e interprete. O propósito desta criação
foi suprir a falta de exemplos musicais contendo o uso de algumas técnicas estendidas e suas
correspondentes notações. São técnicas estendidas que não foram encontradas no repertório
contemporâneo do contrabaixo acústico.

Salve aqui, que estes exemplos musicais no

repertório contemporâneo podem existir, porém não conseguimos encontrar. A razão talvez
seja a dificuldade de acesso destas composições, como também o seu desconhecimento, visto
que o repertório contemporâneo do instrumento a cada dia cresce e tem se tornado amplo,
diferente do repertório solista tradicional deste instrumento.
Algumas notações contemporâneas utilizadas na composição Sertão em dois atos são
notações que foram extraídas ANTUNES (1989). Embasamo-nos neste livro, com o objetivo
de padronizamos o uso de notação contemporânea e com isso ajudar o contrabaixista a
assimilar e familiarizar-se com o uso destas notações, como também a identificar o uso de
técnicas estendidas no repertório do contrabaixo acústico.
A referida composição apresenta dois atos, sendo que cada ato contém diferentes usos
de técnicas estendidas. O primeiro ato contém as técnicas de: cordas duplas; cordas duplas em
acordes; pizzicatos de mão esquerda, dedilhando as cordas como no violão; pizzicato com
polegar (mão direita). O segundo ato contém as técnicas do violão (uso de formas para a
realização de acordes; imalt e tambora); cordas percutidas (extração de sonoridades
semelhantes ao timbre do berimbau); aerofones (extração de sonoridades semelhantes ao
timbre da técnica do Growl do saxofone); três categorias de vibrato (contendo os respectivos
movimentos: lento, rápido e irregular) e improvisação livre (com sons pontuais, com variação
de densidade pra designar diferentes usos de improvisação no instrumento).
Cada uma das referidas técnicas podem ser identificadas nesta composição através de
duas diferentes propostas de notação. A primeira segue algumas notações segundo
ANTUNES (1989), pois resultaram nas técnicas que não foram encontradas no repertório do
instrumento. Na segunda, foram criadas novas notações, com o objetivo de representar o uso
de técnicas de outros instrumentos ou as que ainda não possuem uma notação estabelecida.
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Como resultado dessa contribuição, esperamos que esta composição, possibilite ao
contrabaixista a identificação, compreensão, assim como ajudá-lo em seu processo de estudo
técnico estendido e de performance.
Acreditamos que para obter um melhor resultado sonoro das técnicas estendidas no
contrabaixo acústico seja necessário um estudo mais abrangente e detalhado sobre as amplas
abordagens dessas técnicas nesse instrumento. Assim, um dos resultados dessa pesquisa é a
apresentação de diferentes possibilidades de utilizações das técnicas estendidas no repertório
contemporâneo do instrumento. Por meio da interação entre compositor e intérprete,
proporcionamos ao estudo do contrabaixista esta composição dividida em dois atos, contendo
diferentes possibilidades timbrísticas e de uso técnico. Por meio de explicações sobre os
procedimentos de execução dessas técnicas, tivemos o objetivo de contribuir para o processo
de estudo técnico, resultado tímbristico do contrabaixista, como também na performance de
composições contemporâneas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que a classificação de técnicas estendidas da categoria de classificação
nos itens 3.1 TÉCNICAS TRADICIONAIS EM OUTROS INSTRUMENTOS e 3.2
TÉCNICAS ESTENDIDAS EM OUTROS INSTRUMENTOS, aos quais abordamos e
propomos a experimentação e exploração de diferentes técnicas e timbres de outros
instrumentos no contrabaixo acústico, podem acrescentar e ampliar o universo deste
instrumento, assim como o resultado sonoro a ser obtido nessa experimentação. Acreditamos
também que se pode contribuir com diferentes possibilidades na criação de futuras
composições e possibilitar a incorporação de novas técnicas estendidas na execução e no
repertório contemporâneo do contrabaixo acústico.
Na categoria de classificação da parte 4. TÉCNICAS ESTENDIDAS DO
REPERTÓRIO SOLISTA DO CONTRABAIXO ACÚSTICO, apresentamos por meio da
revisão de literatura do repertório deste instrumento uma classificação de técnicas estendidas.
Essa proposta tem como objetivo ajudar contrabaixistas a identificar e delimitar as diferentes
possibilidades de uso dessas técnicas no repertório contemporâneo solista do contrabaixo
acústico. Das referências de literatura do contrabaixo acústico, apresentadas neste trabalho,
foram selecionadas as referências aos quais encontramos e tivemos acesso. Das referências de
notação contemporânea, citadas neste trabalho, foram extraídas de exemplos de notação
contemporânea do livro de ANTUNES (1989). Dentre estas notações, algumas foram
utilizadas na criação da composição Sertão, (DANTAS, 2015), que foi realizada por meio da
colaboração entre compositor e intérprete.
Acreditamos que por meio desta composição o contrabaixista poderá conhecer e
experimentar outras possibilidades de execução técnicas, como também musicais, além de
poder familiarizar-se com diferentes formas de notação contemporânea. Como resultado deste
processo musical, esperamos contribuir para o repertório contemporâneo deste instrumento
como para o estudo técnico estendido e performance do contrabaixista.
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APÊNDICE A – Composição Sertão primeiro e segundo ato.

Sertão
Primeiro ato
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Tempo de Baião  = 76
Contrabaixo
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Bula
Nuvem de pontos – Improvisação
livre com sons pontuais, com
variação de densidade e articulação.
Atentar-se para a articulação da
terceira parte, onde encontramos
pontos com articulações.
Nuvem de pontos – Improvisação
livre com sons pontuais com
densidade baixa.
Nuvem de pontos – Improvisação
livre com sons pontuais e de massa,
com variação de densidade.
Atentar-se para a figura do meio,
que requer algum tipo de
improvisação em clauster.
Growl – Tocar harmônicos
artificiais na corda Sol I, na região
do espelho glissando, seguindo a
direção das linhas. Com a mão
esquerda executar pizzicatos na
corda solta Ré II. Desta forma
utilize ao mesmo tempo o arco
(mão direita) junto com pizzicatos
(mão esquerda).

Glissando com vibrato irregular

O traço acima da nota significa uma
sustentação maior da nota em
relação a tempo. Sustenta mais ou
menos entre uma fermata rápida e
uma fermata média, utilizando a
articulação tenuto.
Vibrato lento regular
Vibrato rápido regular
Vibrato irregular
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