
GRAVAÇÃO DE CONTRABAIXO (PT. 2) - Ernani Júnior 

 

Olá galera da gravidade, tudo certo? 

Vamos continuar falando sobre "Gravação de Contrabaixo". 

Na edição passada falamos sobre os equipamentos que podemos usar para cada tipo 
de captação do contrabaixo, agora falaremos sobre a preparação para o momento da  
gravação. 

O momento da gravação não se limita em apenas, chegar, tirar o baixo do bag, plugar 
e "seja o que Deus quiser"! Este momento é de suma importância seja em uma 
gravação para sua banda ou uma gravação para outros artistas como músico de 
estúdio. 

A preparação para a gravação requer alguns passos bem simples, mas que podem 
fazer muita diferença na hora do "vamos ver".  

Então se liguem nestas dicas: 

 

 Esteja em dia com o metrônomo e a "cozinha". 

Quando falamos em gravação muitos já lembram do temido mas necessário 
metrônomo, estar em dia com este grande aliado dos nossos estudos já é 50% de 
sucesso durante uma gravação, sempre recomendo qualquer estudo seguido de 
metrônomo, ele não ajuda somente na gravação mas também em improvisações e 
gigs. 

Estar em dia com o nosso grande parceiro de groove, baterista, também é um item 
muito importante na gravação, ao vivo uma notinha fora pode até "passar batido", 
mas na gravação nunca é perdoado este tipo de descuido, estudar nunca é demais. 

 

 Ouça o material a ser gravado. 

Este item é muito importante, pois somente ouvindo as músicas antes de gravar 
podemos saber como é a música e o que ela pede, assim podemos pensar em boas 
frases e até mesmo algum baixo especial para melhor se adequar a música em 
questão, e é sempre bom chegar no estúdio preparado, com certeza vai evitar muita 
dor de cabeça tanto sua quanto do técnico de som. 

 

 Separe os equipamentos necessários para a gravação. 



Antes de sair de casa, ou começar uma gravação no seu home estúdio é bom separar 
tudo o que você vai precisar durante a gravação, contrabaixo, jogo de corda extra, 
afinador, partitura ou tablatura das músicas a serem gravadas, pedais...etc. 

Já imaginou você estar no meio da gravação e precisar de algo importante? Pois é, 
então um check list nesta horas é uma boa opção. 

 

 Prepare seu corpo para a maratona de gravação 

O aquecimento e alongamento antes de qualquer atividade que envolva os 
músculos é de extrema importância. Agora sim estamos pronto para a ação.  

 

 Grave para a música não para seu instrumento. 

Agora chegamos em um ponto que já estamos gravando, o famoso "valendo", alguns 
CDs tem produtores responsáveis pela obra, então, não seja "cabeça dura" e ouça o 
que este profissional tem a dizer e orientar. 

Já em produções que não contam com um produtor, você vai ter que usar o bom 
senso e toda sua educação musical, cada música pede algo em especial, não exagere 
no groove nem nas notas, grave para a música, acrescente a ela o que ela pede 
sempre colocando seu sentimento e particularidade. A música é uma união e não 
uma disputa, pense nisto.  

 

Seguindo estes passos, você pode se dar muito bem na sua gravação.  

Até a próxima pessoal. 

 

 

 Ernani Júnior é contrabaixista, produtor de vídeo e músico de estúdio, grava 
para vários artistas do Brasil e do mundo.  

 


