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       A BEATMAKERCOLLEGE foi criada com intuito de mostrar na prática que é
possível começar a produzir batidas e instrumentais de rap no geral sem muitos
equipamentos e sem muito investimento inicial. Com um conhecimento musical
básico e domínio da interface de produção, veremos a margem real das
possibilidades existentes no seu potencial! Aqui você encontra um material
TOTALMENTE GRÁTIS e um pack DrumKit de timbres feito por mim que foi
enviado pro seu email especialmente pra você começar a explorar sua criação de
beats, aproveite. 

          Tenho 27 anos, sou músico desde os meus 8, formado desde 2014 e de lá pra
cá leciono grupos e turmas. No início tive altos e baixos e por muitas vezes cheguei
a quase desistir por ter uma técnica bem abaixo do necessário para me destacar.
Mas com 12 anos, uma frase de Ludwig van Beethoven fez muito sentido pra mim:
“Tocar uma nota errada é insignificante. Tocar sem paixão é imperdoável.” Eu
entendi que a música não é só o que vemos e ouvimos, é também uma expressão
do que e de quem somos. Ao longo da minha experiência fui construindo minha
identidade musical que agora é expressa na forma como toco e como crio um beat.
E isso se dá pelas etapas que passei. Essa essência me fez querer criar a
beatmakercollege para que outras pessoas pudessem encontrar dentro de si a
paixão pela arte, pela composição e criação de instrumentais. Como fã ávido de
Hans Zimmer, posso dizer que nosso instrumental precisa dizer alguma coisa,
precisa compor de fato o que o ouvinte espera da música. Pra isso precisei me
inclinar e tocar com paixão, porque tocar sem é imperdoável.
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Dicas Chaves
 

A primeira coisa que você precisa fazer é organizar cada canal, nomeando e
dando uma camada de cor específica para cada instrumento, preset, voz ou
fx. Isso facilitará a identificação de certos canais na hora da sua mixagem. 

“Headroom” 

Um ponto muito importante na mixagem é a falta de headroom. As
intensidades (volumes) precisam ser fielmente ajustadas dentro de cada
movimentação que for feita. Muitas vezes achamos que o máximo de
“pressão” do plugin vai resultar num beat com “pressão”. ERRADO! Fique
atento à estes ajustes de intensidades pois caso seja gerado um acúmulo (ex:
plugin em cima de plugin sem ajuste de intensidade do output) teremos o que
chamamos de falta de headroom ou falta de espaço suficiente. Níveis de
intensidade elevados resultarão em clipping digital no próximo plugin que
entrar na composição. A área vermelha dos faders são sempre perigosas, elas
trarão sujeira sonora bem como uma má qualidade final. Um conselho é que
você antes de iniciar sua mixagem, procure reduzir a intensidade dos faders,
assim você terá bastante espaço para trabalhar compressões e equalizações.
Ou seja, com níveis de intensidade seja sempre cauteloso antecipadamente. 
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EQUALIZAÇÃO
 
 
 

EQ para “empurrar”? 

Use o fader de intensidade. O EQ serve para cortar intensidades de
frequências. Muita das vezes caímos no erro de elevarmos as frequências
em busca de uma maior intensidade dentro do EQ. Não é aconselhável pois
você pode precisar cortar as mesmas frequências em outro momento para
que a sobrecarga não ocorra. Fique atento a isso.

Deslocamento de pan

Esses deslocamentos precisam ser cuidadosamente estabelecidos. Por
exemplo, como via de regra, as frequências baixas precisam de uma
camada central confortável para soarem melhor. O ideial é que se tenha
espaço para trabalhar o panning de forma coesa, ajustando as intensidades
das frequências médias e altas antes de aplicar o EQ nele. Podemos
observar tracks comerciais para analisarmos como soa o campo stéreo das
frequências. Lembre-se que o punch do kick e da maioria das basslines
estão no panning centralizado.
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EQUALIZAÇÃO
 
 
 

O exemplo é claro quando falamos sobre distribuição e deslocamento de
pan e seus espaços. Perceba que cada instrumento tem um local
recomendado de atuação para uma melhor distribuição das frequências
para a mix final.
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REFERÊNCIAS
 
 
 Pouco se tem valorizado

referências musicais e elas são
fundamentais na hora de produzir.
Muitos beatmakers não conseguem
obter êxito em uma composição
por não terem a prática de ouvir.
Precisamos desconstruir o discurso
de que o hype atual (nacional e
internacional) fala por si só. Uma
boa criação de beat é aquela
marcada por atravessamentos
históricos da música, bem como o
feeling na hora de harmonizar,
compor e estruturar o final do
trabalho. Todos esses elementos
juntos formam, ao meu ver, um
beatmaker completo. Como as
entonações dos trompetes no Jazz
possuem punchlines “cruéis” sem
que o próprio jazz perca sua
suavidade e delicadeza? Uma coisa
que aprendi, quando fui aluno na
Escola de Música Villa Lobos, é que
em toda música existe algo de bom
para um músico extrair com os
ouvidos. Pois podemos extrair
também com as vibrações que
sentimos no corpo. 
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Se você não tira um tempo pra ouvir, dificilmente irá entender o que constrói o
universo da música, sobretudo da produção de beats. Você só aprendeu a falar pois
ouviu por muito tempo seus pais e as pessoas ao redor falando. Você só vai
aprender música ouvindo música. Como aprender algo sem estar em contato
DIRETO com aquilo? Não se deixe enganar com esses gurus milagrosos da
produção de beats na internet, meta a cara nos estudos e não desvie esse caminho.

 



BPM e SAMPLES
 

Uma dica importante é primeiramente
(se você for construir a ideia a partir do
sample) igualar o bpm do sample.
Assim, o grid da sua área de trabalho se
ajustará às cabeças do tempo. *Em
geral, beats de rap se organizam em
4/4, então provavelmente você não
terá muita dor de cabeça com samples
deste gênero. Tome cuidado com as
sobras das colagens. Use sem medo a
ferramenta slice para ajustar o
compasso (tempo 4/4) seguinte da
repetição do sample. Exemplo na
imagem. 

Existem 3 coisas que você precisa
saber sobre loopar samples: leave
remainder, wrap remainder e cut
remainder. 

O leave remainder é o “deixar” o som
terminar até a demarcação; o wrap
remeinder “embrulha” o som que está
decaindo e inicia o próximo compasso
e o cut remainder corta toda e
qualquer frequências que esteja
decaindo para iniciar limpo o próximo
loop. Perceba que esta etapa se
encontra também na hora de exportar
seu beat. 
Fique atento a cada passo realizado. 
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TREINAMENTO BEATMAKER COLLEGE

Pra você que quer dar o próximo passo e atingir um nível mais avançado saindo do
absoluto zero na produção de beats eu tenho um recado. Quero te apresentar o
Treinamento Beatmaker College. A BMC é o treinamento mais completo do
mercado e com ele você ganha acesso vitalício ao conteúdo, acesso ao grupo
exclusivo de alunos, outros bônus como o Drum Kit The Drop vol 2 e muito mais! 

As inscrições estão abertas e tenho certeza que essa é sua melhor oportunidade de se
profissionalizar no universo da produção de beats. 

Quer saber mais sobre o treinamento? Clique no link abaixo para saber tudo sobre o
Treinamento Beatmaker College. Te espero do outro lado!
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https://www.beatmakercollege.com.br/curso-beatmaker-profissional/

