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O que te impede 
de improvisar 
baixista?
Olá, tudo bem? Espero que sim!

O assunto improvisação é um termo recorrente no 
meio musical e também no ambiente dos baixistas. 

Mas então, o que de fato é esta tal de improvisação? 
Se pegarmos esta palavra ao pé da letra, poderemos 
afirmar que improvisação é tudo aquilo que fazemos 
na hora, de improviso, sem ensaio. Penso que esta 
seja uma boa definição para improvisação.

Agora, não posso deixar de falar que não é só isso. 
A improvisação, sim, tem muito de espontâneo, de 
criatividade, de criações do momento, porém, é 
necessário também que se estude e entenda algumas 
ferramentas. Para que o seu improviso seja cada dia 
mais natural e musical é necessário que se estude 
muito estas ferramentas. Diante disso, podemos 
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redefinir o que disse acima. Improvisação é quando 
se estuda um grande número de ferramentas e 
depois, na hora de improvisar pra valer, você usa as 
tais ferramentas de acordo com sua criatividade, 
de acordo com o sentimento do momento.

Legal? Vamos entender um pouquinho agora sobre 
estas ferramentas e como elas vão lhe ajudar a 
improvisar melhor.

1 - ESCALAS

As famosas escalas são as TOP 10 no que diz 
respeito a improvisação. Sim, com as escalas 
podemos tocar notas e criar frases em cima dos 
acordes, ou seja, das harmonias. Você pode estar 
pensando: Preciso saber quantas escalas? A 
resposta é simples: Você precisa conhecer a fundo o 
maior número de escalas e possibilidades. Lembre-
se, eu disse conhecer a fundo. Isso significa que 
não adiante saber 20 escalas e não saber aplica-
las ou tocá-las sem sentir sua sonoridade. Quando 
falo em aprofundar nas escalas, eu digo que deve 
ir além. Ouvir sua sonoridade. Entender as notas. 
Os intervalos. Suas aplicações. Em quais harmonias 
ela se encaixa melhor.
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Como começar - Passos simples

Comece com uma escala básica e teste o quanto 
você consegue tirar proveito dela. Tomemos como 
exemplo a escala de Dó Maior. Sim, é uma escala 
bem simples né? C D E F G A B C. É aí que pode rolar 
um erro. Não subestime coisas simples. Você pode 
levar uma rasteira. :)

A

Pegue esta escala e primeiramente tente tocar no 
braço todo do contrabaixo. Isso mesmo, quando 
digo tocar uma escala no braço, eu me refiro a 
tocar da nota mais grave até a nota mais aguda no 
braço do instrumento. É um desafio e tanto. 

B

Agora que já está com ela funcionando, ou seja, 
consegue tocar no braço todo, se concentre em 
ouvir sua sonoridade. Ouça com calma cada nota 
e suas relações. Este estudo lhe ajudará muito na 
hora de criar improvisos. Ouça e se possível cante 
junto. Interiorize seu som.
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Depois de mapear e interiorizar sua sonoridade, 
é hora de entender em quais situações aplica-la. 
Existem diversas formas, vou falar da mais simples, 
porém, poderosa. No caso da escala de Dó Maior, 
são gerado acordes do Campo Harmônico de Dó 
Maior. Legal não é? Uma simples escala (C D E 
F G A B C) gerou os acordes C7M Dm7 Em7 F7M 
G7 Am7 Bm7(b5). Diante disso já sabemos que, se 
aparecer uma harmonia contendo alguns destes 
acordes, poderemos usar a escala de Dó Maior.

Aqui dei uma tacada inicial. Use este exemplo em 
outras escalas e campos harmônicos e não se 
esqueça de se aprofundar em cada assunto. Isso 
lhe ajudará a trazer mais verdade para seus solos 
e improvisos.

2 - ARPEJOS

Os arpejos, ou notas dos acordes, também é 
uma ótima ferramenta para improvisar. Quando 
improvisamos com os arpejos, estamos usando as 
melhores notas, ou seja, não vai rolar trave. Imagine 
que o acorde seja o Em7, que é formado pelas 
notas E G B D. Você então cria frases com estas 
4 notas. Como o cara da harmonia está utilizando 
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estas mesmas notas nos acordes, o seu solo irá soar 
muito bem. De um modo geral, improvisar com os 
arpejos é uma grande sacada. Isso também vai lhe 
ajudar a improvisar com harmonias mais complexas.

Como começar - Passos simples

Como fizemos no exemplo das escalas, vamos usar 
aqui um acorde como exemplo. Como sempre digo, 
pegue depois o maior número de acordes possíveis 
e aplique estes conceitos. O acorde em questão 
será o C7M que é formado pela notas C E G B.

A

Antes de tudo, toque o acorde em forma de arpejo, 
ou seja, nota por nota, no braço todo. Descubra 
digitações que vão lhe favorecer na hora de 
improvisar. Faça isso com muita atenção. Se quiser, 
use um metrônomo para ir medindo sua evolução.

B

Agora que ja mapeou, comece a ouvir sua sonoridade, 
a mandar pra dentro cada som. isso lhe ajudará a 
criar improvisos mais verdadeiros e musicais.
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Depois que fizer isso com um número “X” de acordes, 
teste isso numa música. Pegue músicas simples no 
começo, com 4 acordes e experimente improvisar 
com os arpejos. Depois vá aumentando o desafio 
tocando músicas mais complexas.

3 - LICKS

Os licks são frases prontas, os famosos clichês. O 
uso de licks é muito interessante e pode lhe ajudar 
a dar um UP nos seus solos, afinal, são frases 
pensadas e geralmente dão certo e soam muito 
bem. Mas, mesmo assim, é necessário ter um bom 
conhecimento principalmente em como usá-los na 
prática. Também não podemos esquecer que isso 
tem que soar musical.

Como começar - Passos simples

Existem várias formas de se aprender licks. Você 
pode tirar um trecho de um solo, isso mesmo, pegue 
um pedacinho de um solo que você curte, tire e 
depois entenda sobre qual acorde esta frase está 
sendo tocada. Isso será muito útil para aplicar em 
outras situações.
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A

O primeiro passo então é tirar frases dos outros. 
Você pode tirar partes de um solo, de um improviso 
e até de uma melodia. Depois de tirar esta frase 
e entender sobre qual ou quais acordes ela está 
sendo tocada, é hora que estudar esta frase 
em várias regiões do braço. Você pode também 
aplicar esta frase em outras tonalidades. Imagine 
que está tocando um frase em cima do acorde 
G7. Você deve testar a mesma frase ou lick em 
cima do acorde A7, Bb7, enfim, em todos acordes 
com esta mesma característica. Não se esqueça 
de transpor de acordo com cada acorde.

B

Outra forma de usar licks é criando os seus próprios 
licks. Como que funciona: Você cria uma frase que 
curte, formata ela certinho e depois estuda em 
todos os tons. Confesso que gosto mais do exemplo 
B do que do A, afinal, é muito mais legal usarmos 
as frases que saíram da gente. Acho que soa muito 
mais verdadeiro e musical. Mas, sem preconceito. 
Vale a pena testar tudo o que for possível.

Bom, falei aqui de 3 ferramentas básicas, porém, 
muito poderosas para improvisar com tranquilidade 
e musicalidade. Não sei se percebeu, mais o grande 
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lance não é o número de ferramentas e sim o quanto 
você consegue se aprofundar em cada uma delas 
e usar com musicalidade.

Em outras oportunidades falarei de outras 
ferramentas, por ora, aconselho que resolva estas 
3 propostas nesse ebook.

Boa sorte e bons estudos!

Abraço,

Raphael du Valle
CEO - tmbX
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