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Resumo

Se a música brasileira em muitas de suas manifestações é reconhecida pela sua

excelência, o mesmo não se pode dizer dos instrumentos musicais produzidos em

território nacional. Em relação aos instrumentos eletrônicos que começaram a surgir

na década de 1960, isso leva a crer que não houve nenhuma iniciativa dentro do Brasil

que pudesse mudar esse quadro. No entanto, isto está longe de ser verdade, como esta

pesquisa pretende mostrar. Mesmo assim, até hoje a confecção de instrumentos

eletrônicos é dominada pela indústria estrangeira, sugerindo uma maior investigação

e reflexão dos fatores que levaram a esta situação. Como será visto, isto não tem a ver

somente com a qualidade (ou falta dela) dos projetos descritos ao longo desta pesquisa,

mas com outros fatores que vão para além de problemas meramente tecnológicos ou

musicais.



Abstract

If Brazilian music in its various manifestations is recognized as excellent, it can’t be

said the same about the musical instruments made in the country. Regarding the

electronic musical instruments that began to be made about the 1960s onwards, this

lead to the believing that nothing was made inside the country to change that scene.

But it is far from true, and that is the point of this text. Otherwise, the making of

electronic musical instruments is dominated by a foreign industry, suggesting a

broader investigation and reflection about the facts that led to this situation. As it will

be seen, this has nothing to do with the quality (or the miss of it) of the projects

described along this text, but with other reasons going beyond questions simply put as

technological or musical.
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I: Introdução 

Quando fala-se em eletrônica, tecnologia e desenvolvimento de projetos 

especializados, dificilmente se pensaria no Brasil como um país que destaca-se 

como possuidor de ambiente propício para este tipo de iniciativa, muito mais 

quando a aplicação de tais recursos tem como destino a música e músicos 

brasileiros. Mais razoável seria pensar num país com vasta produção artística, 

diversificada e de qualidade reconhecida mundialmente. Em quantas modalidades a 

música brasileira não poderia ser citada como excelente? Jingles premiados, 

canções populares mundialmente famosas, “banquinho e violão”, música 

eletroacústica, passando pelo chorinho, trio elétrico, sem falar no conjunto de rock, 

da banda de baile e da orquestra sinfônica. Cada uma destas manifestações 

artísticas são tão díspares, mas ainda assim representativas de um país que pode 

ver seu reflexo parcial em cada uma delas e que precisa de todas e mais algumas 

quando pretende-se compreender o país como um todo. Mas, para além da 

produção artística, e independentemente do repertório por ela gerado, tem-se dado 

por certo que o país é um mero consumidor de tecnologia produzida no exterior e 

trazida pelos mais diversos caminhos – da sua transferência através de 

representantes de firmas estrangeiras ao contrabando puro e simples - e que sua 

vocação não é a de manter iniciativas na área do desenvolvimento de tecnologia 

para além de alguns personagens isolados. 

Não se pretende aqui defender a “vocação” do país em alguma área, mas 

mostrar que, surpreendentemente, existiram diversas iniciativas ao longo de pelo 

menos duas décadas que contradizem a visão de uma comunidade musical 

meramente “usuária” de instrumentos e técnicas puramente importados. Aqui 

aparecem Theremins – isso mesmo, no plural – que foram usados num Festival de 

Música Popular Brasileira em 1968. Um protótipo de sintetizador modular 

programável com oscilador digital ligado a um mini-computador, também um 

projeto brasileiro, foi feito por um estudante de engenharia em 1975. Mais tarde, 

esta mesma pessoa construiu um sampler usado em trilhas sonoras por uma firma 

produtora publicitária. Outra pessoa projetou guitarras para serem vendidas na 

Europa aos milhares, com o incentivo da CACEX. Ainda outro chegou a expor seus 

produtos na NAMM (National Association of Music Merchants) de 1990 nos Estados 

Unidos, com relativo sucesso comercial. Muitos outros aparelhos foram 

construídos, aperfeiçoados e até vendidos num pequeno círculo musical, ao largo 
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da grande tendência que sempre foi o uso do equipamento estrangeiro. Uma 

empresa nacional fabricante de instrumentos musicais desenvolveu e vendeu um 

sintetizador polifônico MIDI nos anos 80 em parceria com uma firma italiana, a Siel. 

Em outras palavras, houve pesquisa e desenvolvimento de hardware musical no 

Brasil numa escala bem maior do que inicialmente pode-se imaginar. 

Por outro lado, não se pode negar que, se iniciativas assim existiram, não 

modificaram aparentemente o cenário musical nacional a ponto de serem 

reconhecidas como significativas. Aquele fabricante nacional de instrumentos 

musicais em grande escala que chegou a desenvolver sintetizadores voltou, 

atualmente, à condição original de fabricante de instrumentos acústicos como 

violões e cavaquinhos. Alguns indivíduos que construíram projetos bastante 

interessantes como sintetizadores e samplers acabaram voltando-se para outras 

áreas de aplicação desse tipo de conhecimento, com sucesso muito maior do que na 

área musical.  

Se é verdade que existiram, por que o cenário para o desenvolvimento de 

projetos eletrônico-musicais no Brasil parece tão inóspito? Baseando-se na 

pesquisa feita para este trabalho, pode-se averiguar que a falta de uma maior 

representação dos frutos da pesquisa nacional em eletrônica voltada para a música 

não se deve à falta de iniciativas para tanto. As causas devem ser outras, num 

padrão de eventos que determinam a assimilação da tecnologia pela sociedade 

independentemente da disponibilidade daquela. Um ponto importante a ser 

mencionado aqui e que estará servindo de base para esta reflexão é que tecnologia 

per se não gera revoluções na sociedade. Não é por ela (ou pela falta dela) que as 

relações entre a sociedade, articuladas pelos meios de comunicação, dependem 

unicamente. Caso o avanço tecnológico fosse o único a ditar a marcha do progresso, 

diversos frutos desta tecnologia teriam aparecido muito antes do que efetivamente 

apareceram. Especificamente, a pesquisa na área eletrônica no Brasil, 

aparentemente intensa, não provocou uma expansão da indústria musical nacional 

na mesma proporção. Esta é uma ideia central de Brian Winston (1986) em seu 

livro Misunderstanding Media, cuja análise de diversos meios de comunicação como 

a televisão, o computador, o satélite e o telefone o levam a criar um modelo de 

evolução destes meios onde a evolução da tecnologia não determina o ritmo de sua 

difusão na sociedade. 

Winston fez este trabalho e posteriormente também escreveu o livro Media 

Technology and Society (1998), onde faz a retomada dos mesmos conceitos e, 
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aproveitando o lapso de tempo de doze anos, testa novamente suas ideias sobre os 

efeitos dos avanços tecnológicos na sociedade. Em ambos os textos, Winston reage 

à ideia da “revolução tecnológica”. 

As ideias e o modelo proposto por Winston fazem aberta oposição ao modelo 

de Marshall McLuhan. Este último tem sido reconhecido como um dos pensadores 

que propuseram o modelo do determinismo tecnológico. Até o título de um de seus 

principais livros - Understanding Media - foi ironicamente citado por Winston em 

seu próprio trabalho, Misunderstanding Media. 

No trabalho de McLuhan, a ideia central está associada ao efeito das 

transformações revolucionárias das sensibilidades humanas através das tecnologias 

de comunicação (Schulman, 1988). A palavra “revolução” se justificaria pela 

constante aceleração que os avanços tecnológicos estariam sofrendo nos últimos 

anos, aceleração esta que determinaria na sociedade mudanças drásticas em seu 

seio pelas novas possibilidades que lhe estariam sendo oferecidas. Esta é uma ideia 

que Winston refuta. 

[...] the position taken here, rather, is that Western civilisation over the past three 

centuries has displayed, despite enormous changes in detail, fundamental continuity. 

[...] Other more traditionally disruptive social forces [...] will make greater contributions 

to such upheavals as might occur. This is to deny telecommunications the role of 

engine of change (Winston, 1986, p. 15). 

Na prática, Winston questiona a ideia de que o avanço tecnológico seja o mais 

importante elemento transformador da sociedade, modificando-a 

deterministicamente. Para rebater essa impressão, primeiramente ele mostra que a 

maioria das conquistas tecnológicas foi vislumbrada anos, décadas ou até séculos 

antes de terem sido postas em prática. Aparentemente, para Winston, há uma 

espécie de “amnésia” por parte de muitos textos sobre esses assuntos, que tratam 

as inovações tecnológicas como se fossem criadas no último instante, desligando-as 

de um contexto histórico mais amplo. Citando apenas um exemplo, veja o que Tom 

Darter (1984) que, depois de escrever ao longo de vários anos sobre sintetizadores 

nas páginas da revista Keyboard, reuniu seus artigos em um livro e faz a seguinte 

introdução. 

Generations of instruments are flopping over on each other so quickly that it’s hard to 

keep track of it all. [...] the history of the instruments themselves has reached light 

speed, and the numbers of instruments available today is intoxicating in its variety, 

exhilarating because of the sheer number of possibilities offered (Darter, 1984, p. 3) 
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De fato, houve um crescimento muito grande do mercado de instrumentos 

musicais eletrônicos nas décadas de 1970 e 1980, o que não quer dizer que fosse a 

apenas a tecnologia envolvida em sua construção que o sustentasse. Se isso fosse 

verdade, não haveria o ressentimento da indústria americana em 1992, quando os 

Estados Unidos estavam em meio a uma recessão e os fabricantes de instrumentos 

não podiam mais garantir que seus produtos tivessem a tecnologia mais avançada 

disponível. Estes tentavam, isso sim, produzir instrumentos com o menor custo 

possível para torná-los viáveis. Nesta época era possível ouvir que “If people are 

waiting for the next [sintetizador digital Yamaha] DX7, they’ll have a long wait” 

(Doerschuk & Vail, 1992, p. 70).  

Outro aspecto interessante sobre a teoria de Winston é o comportamento da 

sociedade em relação às novidades tecnológicas a ela oferecidas. 

Esquematicamente, Winston entende a sociedade como possuidora de 

“aceleradores” e “freios” para seu desenvolvimento. Por “acelerador”, entenda-se a 

tendência da sociedade em assimilar as novidades tecnológicas que são 

interessantes ao seu desenvolvimento. No entanto, essa assimilação não se dá, 

como foi dito antes, unicamente pelos méritos tecnológicos da novidade em si. 

Muitas vezes essas novidades trazem problemas à própria sociedade, 

desestruturando-a. Essa desestruturação pode ser entendida como a supressão de 

empregos, extinção de serviços, mas principalmente a exposição de empresas ao 

perigo de perderem seus mercados. Para evitar essa desestruturação, a sociedade 

municia-se com “freios”, que retardam a velocidade com que as inovações 

tecnológicas são efetivamente inseridas permitindo que, no fim das contas, não haja 

mudanças radicais na sua estrutura.  

Outro pensador que considera a sociedade como elemento mais importante 

do que a técnica é Pierre Lévy. Em seu livro Cibercultura (2000), o autor não vê a 

técnica como um ente isolado, mas sim como uma das muitas formas de expressão 

humana. 

[...] a técnica é um ângulo de análise dos sistemas sócio-técnicos globais, um ponto de 

vista que enfatiza a parte material e artificial dos fenômentos humanos, e não uma 

entidade real, que existiria independentemente do resto, que teria efeitos distintos e 

agiria por vontade própria (Lévy, 2000, p. 22) 

Em outro trecho, Lévy comenta que “[...] por trás das técnicas agem e reagem 

ideias” (idem p. 24). Para ele, uma sociedade encontra-se condicionada – e não 

determinada – pelas suas técnicas. Seja o “impacto” da tecnologia positivo ou 
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negativo, é preciso achar o grupo de pessoas que causaram este efeito e não atribuí-

lo simplesmente à tecnologia em si. Tomando este argumento por base, fica clara a 

necessidade de se mostrar um pouco do que aconteceu com as pessoas envolvidas 

no Brasil com pesquisas tecnológicas voltadas à música. 

Que Lévy veja não na técnica, mas sim na sociedade e nos homens que a 

compõem o ponto mais importante a ser buscado, não parece haver dúvidas, e isso 

torna suas ideias bem próximas às de Winston. No entanto, em pelo menos um 

ponto suas ideias se aproximam às de McLuhan, e é quando ele fala dos 

computadores e seu grande potencial para os indivíduos, utilizados para “[...] 

aumentar a autonomia dos indivíduos e multiplicar suas faculdades cognitivas” 

(idem ibidem). O computador seria, atualmente, o grande portal para o ciberespaço, 

um “[...] dispositivo de comunicação interativo e comunitário, [que] apresenta-se 

justamente como um dos instrumentos privilegiados da inteligência coletiva” (idem 

p. 29). Sim, essa nova extensão da sociedade, o ciberespaço, tem um grande 

potencial para o desenvolvimento de uma série de atividades.  

No entanto, o computador que Lévy exalta como uma espécie de “alavanca” 

social também pode funcionar como um elemento restritivo para outros indivíduos 

que dele se utilizam. Um aspecto que não pode ser esquecido nessa discussão é que 

o computador não é utilizado apenas para a pesquisa e desenvolvimento de novas 

técnicas. Ao contrário, seu principal uso por muitos anos tem sido a automação 

corporativa, na forma de gerenciamento de bancos de dados e processamento de 

textos, atividades que podem utilizar pessoas de uma maneira tão anônima como os 

antigos teares do início da revolução industrial. Aliás, essa comparação entre o 

computador e o tear não é nova. Barbara Garson em um artigo de 1981 já diz que 

“the office of the future is the factory of the past” (apud Smith & Balka, 1988). Anne 

Machung (1988) confirma essa visão, ressaltando de que o computador no 

escritório não é um mero substituto da máquina de escrever. “Clericals who once 

could type, fold, staple and talk on the phone simultaneously now find themselves 

at the terminal needing to concentrate both visually and mentally as they input and 

edit” (idem p. 63). 

Se em muitas atividades o computador representou progresso, em outras 

diminuiu ainda mais a possibilidade de melhoria de condições de trabalho, como 

pode se entrever pelos trechos citados acima. O computador e outros aparelhos 

sofisticados, que são os instrumentos musicais eletrônicos, têm como característica 

comum o alto custo de seu desenvolvimento, custo esse que deve ser amortizado 
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através de vendas em grande escala. Na prática, isso requer um investimento muito 

grande enquanto o produto ainda não está dando nenhum retorno financeiro. Como 

consequência, a maioria empresas - ou pesquisadores isolados, como é o caso de 

vários entrevistados para este trabalho - teve de se adaptar a essa nova forma de 

produção para não sair do mercado ou até mesmo entrar nele. Naturalmente, nem 

todos conseguiram. 

Para descrever essas mudanças será utilizado o modelo proposto por 

Winston, que o utiliza para descrever os meios de comunicação anteriormente 

mencionados. Na pesquisa feita aqui, o mesmo modelo descreverá a evolução da 

tecnologia aplicada a instrumentos musicais eletrônicos no Brasil. Esta descrição 

baseia-se em quatro fases distintas, intermediadas por três transformações. Iremos 

descrevê-las brevemente, associando o conteúdo desta pesquisa a cada parte de seu 

modelo, respectivamente. 

A primeira fase, chamada Competência Científica engloba os conhecimentos 

científicos e técnicos gerais onde os fundamentos para a pesquisa serão baseados. 

Pretende-se, nesta seção, apontar alguns momentos significativos da pesquisa 

tecnológica relativa a instrumentos musicais no mundo para posteriormente colocá-

los como pano de fundo para o que aconteceu no Brasil. Este capítulo descreverá, 

basicamente, a introdução de dois instrumentos musicais: o Theremin, inventado 

na década de 1920 e o sintetizador controlado por tensão, da década de 1960. 

Apesar de existirem outros instrumentos importantes, estes dois momentos 

resumem uma boa parte das pesquisas encontradas e sua descrição, esperamos, 

irá esclarecer a evolução de uma boa parte destas. Se é certo que o Theremin já era 

um instrumento antigo quando apareceu no Brasil, também é válido dizer que ele 

serviu como inspiração para desenvolvedores americanos como Bob Moog que, na 

década de 1960, começou sua carreira de fabricante de instrumentos musicais 

vendendo protótipos do instrumento. Mais tarde, o sucesso com as vendas do 

instrumento o encorajou a construir outros circuitos e posteriormente a montar 

uma fábrica de sintetizadores, criando ali instrumentos que são conhecidos e 

admirados até hoje, muitos anos depois de sua fábrica fechar e o fabricante voltar a 

fabricar Theremins (Forrest, 1994b, p. 190). Do lado brasileiro, pode-se falar da 

Giannini que, se não teve força para manter uma linha de produção de 

instrumentos eletrônicos, pelo menos teve mais sorte que sua ex-parceira, a italiana 

Siel que, falida, foi comprada pela japonesa Roland, chamando-se a partir daí 

Roland Europe (Forrest, 1994b, p. 146; Vail, 2000, p. 74). 
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A primeira transformação, chamada Ideação, acontece quando determinada 

ideia científica concretiza-se em uma solução tecnológica. Para a pesquisa aqui 

exposta, pretende-se descrever a formação dos pesquisadores brasileiros localizados 

para esta pesquisa. Também pretende-se demonstrar que este tipo de conhecimento 

preliminar foi conseguido de diversas maneiras, dependendo do histórico da pessoa 

em questão. No caso dos engenheiros, e temos pelo menos dois deles dentro desta 

pesquisa, é natural supor que seu treinamento fosse realizado na faculdade e o 

conhecimento técnico adquirido em manuais especialmente criados para o 

aprendizado de sua profissão. Outros, no entanto, tiveram uma instrução dos 

mesmos princípios científicos de maneira bem menos metódica, como é o caso de 

Jorge Antunes, um compositor que iniciou-se em eletrônica com um curso de 

rádiotécnica destinado à manutenção destes aparelhos, ou de um pesquisador 

autônomo, Cláudio César Dias Baptista, que propositalmente não quis concluir 

nenhum curso técnico, tornando-se um autodidata por excelência. É importante 

ressaltar que, embora muitas destas pessoas tenham formações muito diferentes, 

todos compartilham do mesmo arcabouço de conhecimento, ou paradigma, 

elemento que permite que todas estas pesquisas possam ser desenvolvidas com 

bases semelhantes, independente da fonte de informação que tiveram acesso 

inicialmente (Kuhn, 1970). Não é nesta fase, portanto, que deveriam ser procurados 

indícios de uma informação nacional ou estrangeira. O fato de obter-se uma 

determinada informação num manual estrangeiro para o aprendizado de 

determinada técnica não torna o aprendiz um dependente tecnológico de quem 

publicou primeiro a informação; mais apropriadamente, pode-se considerá-lo como 

participando de uma comunidade que compartilha da mesma visão que ele com 

relação ao objeto de pesquisa. Nesta fase, que terá um capítulo para si, pretende-se 

descrever a história de vários pesquisadores no que se refere à obtenção desses 

conhecimentos fundamentais à sua pesquisa. Estará aqui o conteúdo mais 

"biográfico" de todo o texto.  

A segunda fase, segundo Winston, chama-se Performance tecnológica – 

Protótipos. Nesta seção será feita uma descrição detalhada de vários instrumentos 

encontrados, de acordo com a documentação que restou deles e/ou das lembranças 

de seus desenvolvedores. Nesta seção estarão incluídos a maioria dos objetos 

encontrados ao longo desta pesquisa. Só estarão fora dela alguns que de fato 

chegaram a ser comercializados, isto é, atingiram uma maturidade tecnológica 
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suficiente para não serem mais chamados de protótipos, e serão comentados numa 

seção posterior. 

A segunda transformação vem em seguida, chamando-se Necessidade 

Decorrente, uma movimentação da sociedade que cria condições para que os 

protótipos venham a ser de fato inventados (isto é, tornem-se produtos). Essas 

condições, na prática, são fatores que tornam uma invenção potencial em algo 

realmente útil para a sociedade. Do ponto de vista desta pesquisa, esta necessidade 

decorrente será descrita a partir de alguns fatos, como por exemplo a popularização 

do instrumento através do repertório de música comercial estrangeira na forma de 

gravações, filmes e shows. Veiculada assim, essa música permitiu uma grande 

visibilidade destes novos instrumento a uma grande faixa da população em geral e, 

claro, dos músicos. Esses músicos começaram a ver aqueles instrumentos como 

um objeto de desejo, criando inclusive um mercado para eles, até então inexistente.  

A edição de vários cursos voltados a instrumentos eletrônicos, dados ao longo 

dos anos visando o treinamento de músicos neste novo campo do conhecimento, 

também serviu como veículo de divulgação e propaganda, criando um contingente 

de consumidores para este tipo de produto. Nesta seção também serão descritas 

algumas publicações de caráter didático que tiveram influência na criação desta 

geração de músicos ávidos por este tipo de conhecimento e que por decorrência 

vieram a tornar-se consumidores potenciais de instrumentos eletrônicos. 

Chega-se à terceira fase, chamada Performance tecnológica – Invenção. É 

neste momento que o protótipo ajusta-se à necessidade da sociedade e sai do 

laboratório. O modelo de Winston é particularmente interessante ao explicar este 

momento do desenvolvimento tecnológico de determinado objeto, mostrando que 

sua invenção não é condicionada por fatores tecnológicos e sim por uma 

necessidade da sociedade. Por isso, justifica, é tão comum o aparecimento da 

mesma invenção em diversos lugares ao mesmo tempo (Winston, op cit. p. 23). Na 

presente pesquisa pretende-se descrever os diversos protótipos que atingiram esta 

fase, que não são muitos, mas existiram. É o caso de vários aparelhos construídos 

por Cláudio César Dias Baptista e dos sintetizadores comercializados pela Giannini 

e pela Novatron. 

A terceira e última transformação é também a mais interessante do ponto 

de vista deste estudo, e chama-se “Lei” da supressão do potencial radical. O que se 

propõe aqui é o argumento de que “...the same authorities and instituitions, the same 

capital, the same research effort which created today’s world is trying also to create 
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tomorrow’s” (Idem, p. 23). Segundo esse argumento, existe um esforço para limitar 

qualquer dispositivo que venha a mudar radicalmente formações sociais 

preexistentes. Devido a isso, muitas invenções só são de fato difundidas muitos 

anos depois de sua execução tecnológica ser possível. É a combinação da 

necessidade decorrente com esta “lei” da supressão do potencial radical que impõe a 

velocidade da introdução de novidades na sociedade. Para esta pesquisa, foram 

consideradas pelo menos três manifestações dessa “lei”: 

Política tarifária: O Brasil, por muitos anos, teve uma política aduaneira 

protecionista, dificultando a importação de produtos estrangeiros através de 

altíssimas alíquotas. Aquilo que deveria servir como um incentivo à indústria 

musical nacional teve também o efeito colateral de impedir que essa mesma 

indústria acompanhasse de diversas maneiras o desenvolvimento tecnológico que 

não era nacionalizado. Mais, causou uma espécie de condição ilegal para os 

projetos desenvolvidos por aqueles que, por algum motivo, não traziam o 

instrumental necessário à pesquisa pelas vias oficiais - ilegalidade essa que 

restringiu a publicidade de qualquer resultado desta mesma pesquisa e o sucesso 

potencial de algum projeto. Para muitos, uma publicidade maior poderia significar a 

incômoda visita da Receita Federal e as respectivas punições que, por ignorância da 

maioria das pessoas, poderia estar às vezes apenas na imaginação delas. Essa 

mesma ignorância sobre as regras aduaneiras criou uma espécie de categoria de 

viajantes que traziam equipamento procurado pelos músicos brasileiros, ou seja, os 

contrabandistas profissionais de instrumentos musicais. Valendo-se do 

desconhecimento generalizado do meio musical, traziam instrumentos importados, 

verdadeiros “objetos de desejo” para muitos músicos. Para demonstrar estas ideias 

há alguns dados extraídos de fontes da Receita Federal bem como o depoimento de 

uma pessoa que viajava trazendo instrumentos musicais importados naquela 

época. 

Mercados mais interessantes: Se a pesquisa na área de instrumentos 

musicais eletrônicos parece não dar muito futuro, não é por falta de pessoal 

competente. O mesmo engenheiro que construiu o protótipo de um sintetizador 

modular fez, na segunda metade da década de 1980, um projeto de video-wall que é 

mantido até hoje, estando na quarta geração, sendo este um negócio bem mais 

interessante do ponto de vista financeiro. Outro engenheiro, Ricardo Peculis, foi 

trabalhar na área de telecomunicações e hoje mora na Austrália, trabalhando para 

a firma Computer Science Corporation, ou CSC, ligada a projetos militares para a 
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marinha australiana. Ao tempo de seu depoimento, Peculis era gerente de 

Engenharia de Sistemas num projeto de helicóptero, também militar. Clomildo 

Suette, criador de um piano elétrico semelhante ao Wurlitzer americano desenvolve 

acessórios usados em condomínios residenciais com muito sucesso. 

Globalização: Outro fator a ser destacado é que a indústria de instrumentos 

musicais eletrônicos veio, ao longo dos anos, sofrendo profundas transformações no 

âmbito mundial e que não estavam restritas apenas ao Brasil. Como já foi dito, a 

Siel, parceira da Giannini não sobreviveu a este tipo de transformação. Importantes 

fabricantes da década de 1970 nos EUA como Moog, ARP, Buchla, Kurzweil, 

Oberheim, dentre outros, desapareceram completamente ou foram comprados por 

algum concorrente, principalmente de capital japonês. Com relação a este aspecto, 

é interessante a irônica visão do senhor Giorgio Giannini sobre a questão: “...o 

problema é que a globalização lá fora chegou antes do que aqui [risadas]” (Giannini, 

2000). 

A quarta e última fase chama-se Performance tecnológica – produção, 

subprodutos, redundâncias. Durante seu desenvolvimento, o produto é adaptado às 

necessidades da sociedade e às limitações impostas pela “lei” de supressão do 

potencial radical. É quando chega a este estágio que este produto é difundido, já 

devidamente construído para ser aceito (e desejado) e não representar mais perigo, 

causando poucas transformações à sociedade que o receber. No que se refere a 

instrumentos e equipamentos eletrônico-musicais, existem alguns exemplos de 

casos assim, como o sintetizador construído pela Giannini e diversos módulos de 

áudio e potência feitos artesanalmente por Cláudio César Dias Baptista, que 

tiveram um número relativamente grande de unidades vendidas. No entanto, como 

pode-se imaginar, a maioria dos produtos não atingiu esta fase, ou melhor, não 

passaram de protótipos. Mesmo os produtos que chegaram a ser comercializados 

não podem ser considerados como melhores ou mais modernos que seus 

equivalentes importados – ao contrário, são concorrentes vulneráveis num universo 

de fabricantes com pesados investimentos no desenvolvimento deste tipo projeto. 

No lugar de uma produção nacional, está a maioria dos fabricantes estrangeiros, 

que durante anos já apareciam no país especialmente na forma de equipamento 

contrabandeado. Com a abertura das importações - na prática uma redução 

drástica nas taxas alfandegárias - as poucas iniciativas que existiam no país 

extinguiram-se, tornado o mercado brasileiro de fato um consumidor da tecnologia 

estrangeira. Junto a estes acontecimentos, o computador pessoal firmou-se como 
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uma alternativa à pesquisa musical. Isso permitiu uma transformação na pesquisa, 

sendo a maior parte dela, atualmente, desenvolvida sob a forma de software.i 

O período de pesquisa 

Não há um registro preciso da introdução da eletrônica no Brasil, ainda mais 

considerando-se a tecnologia importada. Por exemplo, o Theremin foi apresentado 

aos brasileiros originalmente em 1931 por Max Wolfson com Mário de Andrade na 

platéia (Andrade, 1931). Muito antes disso, Dom Pedro II, então imperador do 

Brasil, assistiu em 1876 nos EUA a uma demonstração do telefone ao lado de Lord 

Kelvin (Winston, 1986,p. 323), sugerindo que o interesse por novidades tecnológicas 

do brasileiro sempre foi grande. Muito depois disso poderia ser apontada a 

fabricação do primeiro violão elétrico nacional, feito em 1955 pela Giannini para 

Antonio Rago, um violonista seresteiro de grande renome na época (Marcondes, 

1998, pp. 660, 661). Posteriormente a fábrica começou a produzir guitarras e 

amplificadores, até expandir sua linha de produtos para mesas de som, pedais de 

efeito, órgãos e o referido sintetizador. Em resumo, há diversos fatos que poderiam 

ser apontados como significativos para a demarcação de um primeiro envento 

envolvendo eletricidade e música, sendo de épocas bastante diferentes, mas para 

que a profundidade desta pesquisa não seja comprometida pelo tamanho excessivo 

do lapso de tempo envolvido, propõe-se delimitá-lo em momentos específicos de 

começo e fim. 

Para melhor precisar o período de pesquisa deste trabalho, tem-se como 

ponto de partida um concerto de música eletroacústica realizado no Rio de Janeiro 

em 1961 (ver foto do programa no fim do capítulo). Este concerto despertou a 

atenção de Jorge Antunes, então um jovem estudante de música, a construir seus 

próprios aparelhos com as condições de que dispunha. Para usar um termo do 

modelo aqui proposto, o concerto criou uma Necessidade Decorrente, que na prática 

motivou Antunes a construir estes aparelhos.  

O fim do período desta pesquisa é um pouco mais difícil de ser definido em 

um único evento. Na virada da década de 1990 várias mudanças aconteceram. É 

possível citar-se pelo menos três num curto período de tempo. A primeira foi a 

consolidação da globalização, com todas os processos de cunho político e econômico 

que causaram uma profunda mudança na estrutura econômica brasileira, e por 

consequência, na pesquisa feita dentro do país. Uma segunda causa foi o 

crescimento de uma nova tendência em pesquisa apontado por algumas pessoas: o 
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desenvolvimento de projetos baseados puramente em software (ou DSP, abreviatura 

de Digital Signal Processing, como alguns chamam este processo). Este método 

permite um custo de fabricação muito mais baixo e também a possibilidade de 

atualização do projeto muito maior e mais rápida, desde que se tenha a infra-

estrutura necessária para se trabalhar com este tipo de ferramenta. O co-fundador 

da Ensoniq Corp, uma empresa americana bem sucedida, Bob Yannes, resume bem 

este ponto: 

Our approach [...] is to design the minimal amount of hardware to get the job done and 

do everything else in software. Hardware costs you money. [...] Software is a 

development cost that you incur up-front. After that, it’s essentially free (apud Vail, 

2000, p. 34). 

Poderia-se dizer que a indústria eletrônica sofreu uma profunda mudança 

nesta época no mundo todo, com as fábricas japonesas assumindo a liderança na 

venda e sintetizadores em lugar dos americanos, muitos dos quais fecharam as 

portas no fim da década de 1980, juntamente com diversos fabricantes europeusii, 

em parte por causa dos efeitos da globalização, como mão de obra barata no 

continente asiático, como também pelo surgimento do novo método de fabricação 

fortemente baseado em software (os chamados sintetizadores digitais), que muitas 

fábricas não tinham implementado até aquela época. Uma última causa possível de 

ser mencionada foi a mudança de rumos que vários depoentes tiveram em suas 

carreiras ou firmas, em parte como consequência da própria globalização e em 

parte porque a pesquisa na área em questão era de fato menos gratificante do que 

em outras áreas, como se verá ao longo do texto. 

Este trabalho não pretende, absolutamente, fazer uma relação completa das 

pesquisas com eletrônica e música realizadas no país. Como pôde ser verificado 

durante toda a pesquisa, é certo que outras iniciativas foram realizadas dentro do 

período estudado mas, por diversos motivos, não estão neste texto. Isto não invalida 

as conclusões sobre a evolução destas iniciativas uma vez que, aparentemente, elas 

tiveram seu destino determinado por fatores externos a elas, fatores estes que 

foram levantados nos capítulos seguintes. 

Sobre a ênfase na música comercial 

A maioria dos aparelhos aqui apresentados foi utilizada – quando chegou à 

condição de instrumento, efetivamente – para a música popular e/ou comercial. 

Isso pode ser explicado inicialmente pelo perfil das pessoas envolvidas, que tiveram 
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pouca orientação em música (como no caso dos engenheiros) ou mesmo tinham 

interesse genuíno na música popular. Luiz Roberto de Oliveira, por exemplo, 

investiu em instrumentos eletrônicos como forma de diferenciar sua produção de 

jingles da concorrência. Cláudio César Dias Baptista era irmão de dois integrantes 

dos Mutantes, o conjunto símbolo do movimento Tropicalista. Lucas Shirahata, um 

ex-aluno de conservatório, ao promover os cursos da Syntesis estava apresentando 

sintetizadores que eram conhecidos por seu uso em música popular estrangeira, em 

especial.  

É possível que haja mais uma razão para que o pêndulo oscile em direção à 

produção de instrumentos destinados à música popular, e esta razão é a própria 

formação do autor deste texto que, após concluir a graduação em Licenciatura em 

Música na Escola de Comunicações e Artes da USP, ingressou na profissão de 

músico como instrumentista – mais especificamente tecladista – atuando quase 

exclusivamente no meio popular. Esta convivência de quase vinte anos com 

sintetizadores e as mudanças ocorridas tanto com o lançamento de diversos 

instrumentos que testemunhou como com o público que deles se utilizava, permitiu 

uma familiaridade muito grande com os diversos problemas que poderiam aparecer 

neste tipo de instrumento. Além disso, e principalmente, permitiu um livre trânsito 

neste segmento do meio musical que padece de um registro mais rigoroso de sua 

própria história, conseguindo alcançar alguns depoentes que, possivelmente, não 

seriam lembrados por alguém que não estivesse tão profundamente inserido nesse 

meio.  

Um último dado autobiográfico relevante é que algumas das publicações 

mencionadas aqui foram lidas pelo autor na sua adolescência: lembro-me de 

economizar o dinheiro do lanche no ginásio para comprar as revistas em que Luiz 

Roberto de Oliveira falava sobre sintetizadores. Já os artigos de Cláudio César Dias 

Baptista foram lidos durante o colegial técnico em eletrônica. Escrever esta história 

e reencontrar estas pessoas que foram decisivamente influentes na minha formação 

foi um grande prêmio na confecção deste trabalho. 



Fase 1- Competência Científica
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II: Fase 1- Competência Científica  

De acordo com Winston (1986, 1998), há uma fundamentação científica para 

o desenvolvimento da tecnologia. Essa fundamentação pode ser extendida a séculos 

de pesquisas, envolvendo fenômenos elétricos, entre outros. Para efeito deste texto, 

no entanto, vamos tomar como ponto de partida uma parte da história referente aos 

instrumentos eletrônicos feitos no exterior. Posteriormente pretende-se mostrar que 

muito da experiência adquirida nas histórias descritas no capítulo seguinte têm 

relação com a informação tecnológica difundida na época não só no Brasil como 

num âmbito mundial. Esta informação, pela maneira que pôde ser adquirida, foi 

determinante para que as pesquisas brasileiras tomassem o rumo que tomaram. 

Naturalmente, não se pretende investigar todas as fontes de conhecimento em 

potencial, e sim alguns poucos elementos significativos que possam elucidar alguns 

elementos importantes do processo de pesquisa tecnológica no exterior. 

Instrumento musical como estimulador da criação 

Para muitos, a popularização do instrumento musical eletrônico o fez 

assemelhar-se a um bem de consumo, aparentado com o relógio de pulso, a 

calculadora de bolso e, mais recentemente, o microcomputador. Isso é verdade 

apenas parcialmente. Deve-se lembrar, por exemplo, que o instrumento musical em 

geral serviu, durante uma boa parte da história da humanidade, para testar e 

aplicar novas tecnologias. Por exemplo, o órgão de tubos é considerado, junto com o 

relógio, o instrumento mecânico mais complexo já construído até a Revolução 

Industrial (Williams & Owen, 1988, p. 1). A partir desta época, a construção de um 

piano acústico, tendo centenas de partes móveis ao mesmo tempo em que encerra 

uma estrutura de ferro capaz de aguentar tensões de várias toneladas também pode 

ser lembrado como uma aplicação propícia a essas novas técnicas de produção em 

massa, metalurgia e mecânica de precisão (Loesser, 1954, pp: 301-304). Além 

destes, os sistemas de chaves de vários instrumentos de sopro, resinas especiais 

para revestirem violinos, dentre outras aplicações, foram por um certo período o 

que poderíamos chamar de “tecnologia de ponta”, posteriormente usadas para 

outros fins. Sob este aspecto, a construção de um determinado instrumento 

musical pode envolver o uso de conceitos tecnológicos e científicos ainda pouco 

articulados e inclusive colaborar para a solidificação destes mesmos conceitos. Num 

estudo que interpreta as diversas transformações da sociedade através da música, 
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Jacques Attali sugere que esta tem uma função “profética” naquela, apontando na 

própria música uma série de características que a sociedade irá adquirir ao longo 

de sua história (Attali, 1985, p. 11). Falando particularmente sobre o instrumento 

musical, Attali o vê como uma ferramenta transformadora da própria música: 

In music, the instrument often predates the expression it authorizes, which explains 

why a new invention has the nature of noise; a “realized theory” (Lyotard), it 

contributes, through the possibilities it offers, to the birth of a new music, a renewed 

syntax. It makes possible a new system of combination, creating an open field for a 

whole new exploration of the possible expressions of musical usage (idem, p. 35). 

Tomando como exemplos Beethoven e Jimmi Hendrix, dentre outros, Attali 

mostra que é através do campo inexplorado do instrumento musical (no caso, um 

“novo” piano com maior tessitura ou a guitarra elétrica e seus pedais de efeitos) que 

o artista transpõe os limites até então existentes, e com isso transformando a 

própria música que produz. Trazendo esta ideia para o contexto do presente texto, é 

possível afirmar que o Theremin, por exemplo, trouxe novas e imprevistas 

possibilidades expressivas ao músico. Muito ao contrário do que imaginava seu 

inventor, o Theremin conquistou – ou, pode-se dizer, criou – um espaço próprio em 

músicas que remetem ao estranho ou sobrenatural, com seu som carregado de 

vibrato e um timbre que até hoje é associado ao fantasmagórico. A primeira 

gravação de sucesso de um sintetizador controlado por tensão foi vista por Glenn 

Gould (1968) como uma obra artística que superava em muito outras gravações 

contemporâneas de música erudita. The whole record, in fact, is one of the most 

starling achievements of the recording industry in this generation” (idem, p. 430).  

Um ponto muito importante a ser discutido aqui é se foi a tecnologia pura e 

simples que permitiu chegar-se à excelência musical. Mais do que um simples 

histórico de alguns instrumentos, o resto deste capítulo pretende descrever alguns 

fatos importantes que determinaram a evolução de instrumentos musicais 

eletrônicos ao redor do mundo para posteriormente avaliar suas implicações no 

Brasil. O Theremin, os sintetizadores controlados por tensão e os 

microprocessadores são exemplos de invenções que tiveram uma história 

interessante e que pode esclarecer alguns pontos de sua história nas pesquisas 

feitas no país. 
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O Theremin 

Quando Jorge Antunes montou seu primeiro Theremin, o fez baseado em um 

circuito publicado por uma revista americana destinada ao público amador em 

eletrônica. Tanto ele quanto Cláudio César Dias Baptista, o construtor de outro 

Theremin na mesma época, pouco sabiam a respeito deste instrumento além de 

suas características técnicas. Isso, com certeza, não se deve unicamente à distância 

geográfica dos Estados Unidos ou da União Soviética, mas também devido à própria 

história do seu inventor, que beira as raias do romance de espionagem. Apenas 

para dar um exemplo, no começo da década de 1960, época em que foram 

montados os instrumentos no Brasil, o senhor Leon Theremin era considerado um 

cientista morto, e sua invenção, apenas uma curiosidade. Em 1981, Andy Mackay 

(1981, p. 110), em seu livro Electronic Music, dá o ano de sua morte: 1945. O 

cientista morreu de fato em 1993. O Theremin foi um tipo de instrumento eletrônico 

dentre dezenas de outros, criados na primeira metade do século XX e extintos logo 

depois. Mas, ao contrário da maioria daqueles, teve longevidade para ser fabricado 

até hoje, inclusive por gente ligada à indústria de sintetizadores comerciais. Seria 

ele musicalmente mais interessante do que outros instrumentos construídos na 

mesma época? Mesmo que isso seja verdade - e não é esta a questão que nos 

interessa discutir – é possível afirmar que, além das suas características musicais, 

existiu todo um processo na sociedade que permitiu a transformação de um 

protótipo em um instrumento musical. Eventualmente, alguns pontos de sua 

história no mundo possam ajudar a entender um pouco mais a sua participação na 

história da música no Brasil. Albert Glinsky (2000) fornece de maneira bastante 

completa a história do instrumento e seu inventor no livro Leon Theremin – Ether 

music, and Espionage. 

Patenteado por seu Lev Termen em 1921, este instrumento de fabricação 

relativamente simples serviu para fins extra-musicais como, por exemplo, na 

divulgação dos ideais socialistas pela URSS, sendo prova de que, no futuro, este 

regime traria inovações “revolucionárias” em diversas áreas do conhecimento 

humano. O Aetherphone, nome original do instrumento e posteriormente chamado 

pelo sobrenome de seu inventor, seria apenas o começo. A fim de cumprir sua 

missão, Lev Sergeyevich Termen viajou pela Europa e Estados Unidos, realizando 

uma série de bem-sucedidos concertos.  
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Sem contar a Rússia, Theremin viajou pelos grandes centros da Europa 

durante todo o ano de 1927, passando por Berlim, a Exposição Internacional de 

Frankfurt, Paris (cujo teatro da Ópera teve os ingressos esgotados, sendo vendidos 

inclusive lugares na ante-sala – um fato inédito naquele teatro) e Londres. Depois 

disso, foi demonstrá-lo nos EUA, onde viveu quase onze anos, divulgando esta e 

outras invenções suas. Intelectuais de diversas áreas, artistas e mesmo as pessoas 

comuns queriam ver aquilo que o Theremin tinha de tão especial. Naturalmente, 

não era apenas a promoção feita para estes concertos a causa de tanto interesse. 

Toda a sociedade estava sendo informada de novas possibilidades nas 

comunicações, como o telégrafo sem fio e o rádio, aparelhos que começavam a 

surgir e cujos comentários sobre seu desenvolvimento frequentavam a maioria dos 

jornais e rodas intelectuais.  

Os meios de comunicação estavam começando a utilizar tecnologias que 

permitiam a transmissão de informações através de ondas eletromagnéticas, isto é, 

sem a necessidade de um suporte físico como cabos e postes. Assim como o 

telégrafo substituiu com vantagens o mensageiro a cavalo décadas antes, a 

comunicação sem fio parecia ser o próximo avanço tecnológico que, eventualmente, 

dispensaria a utilização dos tradicionais fios e cabos telefônicos. O Theremin, neste 

caso, apareceu como mais uma aplicação da nova tecnologia que estava surgindo. A 

“música do éter” parecia ser uma extensão natural do que vinha se falando naquele 

momento a respeito da transmissão de informações através do ar, sem a 

necessidade de fios. Assim como o telégrafo sem fio, o Theremin muitas vezes foi 

visto como o substituto dos instrumentos musicais acústicos, uma vez que sua 

tecnologia era muito mais “avançada”. Hoje essa informação parece absurda, mas é 

provável que nos anos 20 e 30 ela fosse crível. Até mesmo Mário de Andrade (1931) 

deve ter ouvido comentário (ou publicidade) semelhante, pois em um texto sobre 

um concerto feito em São Paulo por um theremista chamado Bob Wolfson, ele usa 

bastante espaço para desmentir o Theremin como sucessor natural dos 

instrumentos musicais, sem deixar de ver nele um grande potencial para a música 

no futuro: 

A meu ver, (sou pobre aliás nestes abismos de eletricidade) o instrumento de ondas 

etéreas, não virá substituir coisíssima nenhuma; vem apenas, e esse é um mérito que 

poderá se tornar formidável, enriquecer as possibilidades instrumentais de agora. Mas 

isso mesmo, só se o desenvolverem muito, o que é licito supor (Andrade, 1931). 
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Com o passar do tempo, o Theremin foi melhor identificado com o que a 

sociedade queria escutar do que, por exemplo, o Trautonium alemão ou o Ondes 

Martenot francês. Estes, mesmo sendo tecnicamente mais aperfeiçoados, não 

lograram ter o sucesso universal do Theremin. Pode-se objetar que o Ondes, mesmo 

sem gozar de uma popularidade tão grande na época em que foi criado, também 

sobreviveu enquanto instrumento musical, sendo ensinado até hoje em escolas na 

França. O instrumento, aliás, é muito mais sofisticado que o Theremin e teve um 

repertório escrito especificamente para ele por compositores de primeira ordem 

como Messiaen, Honneger, Milhaud e Jolivet, dentre outros (Sadie, 1980, v. 11, p. 

711). Mas aqui importa mostrar a estratégia que Leon Theremin buscava: a 

divulgação do instrumento através de um repertório que fosse acessível a qualquer 

segmento do público ouvinte. Ave Maria de Schubert, O Cisne de Saint-Saëns e 

outras melodias lentas e românticas eram executadas perante plateias atônitas – 

não pela expressividade musical do instrumento, mas pelo aspecto “mágico” da 

visão de algo que se toca sem encostar as mãos. Mesmo sendo muito difícil executar 

esse repertório no instrumento (que produzia um glissando incômodo de uma nota 

para outra, muito difícil de evitar), a familiaridade das melodias trazia uma 

sensação de intimidade do Theremin em peças musicais tão apreciadas. 

Em 1929, a poderosa companhia americana Radio Corporation of America fez 

um acordo com Theremin, pouco mais de um ano depois que o inventor havia 

chegado aos EUA. Disposta a estar presente em todos os mercados ligados às 

comunicações, assinou um contrato financiando duzentas unidades do que viria a 

chamar-se RCA Theremin (Glinsky, 2000, p. 101). O próprio inventor, e 

posteriormente os encarregados de sua publicidade, alegavam que o instrumento 

não requeria nenhum conhecimento prévio musical, nem treinamento específico 

para ele. Bastaria aproximar as mãos das antenas que ele começaria a soar. Isto é 

verdade apenas em parte, afinal ninguém mencionava que não bastava apenas 

“abanar” as suas antenas - como dava a entender a publicidade – era preciso ter 

pleno controle das mãos para que afinação e dinâmica fossem minimamente 

aceitáveis para a execução daquele repertório. A afirmação da publicidade em dizer-

se que “o instrumento produzia música devido a movimentos definidos” tornou-se, 

nos comentários dos jornais algo como “A invenção responde aos gestos, tocando a 

música desejada”, como se por alguma propriedade mística, ela fosse capaz de 

saber qual seria a música entendida. A desinformação chegou a um ponto 

espantoso: 



 19 

 

 

All you have to do is wave your hands in front of it in a certain way and it will play 

‘Ramona’,”[...] Wave them another way and it will ‘Snookie-cookie’ or ‘Wait Till the 

Cows Come Home’ or ‘Melody in F’. In fact, it will play anything dictated by the 

musical taste and knowledge of the operator, and play it good and loud, too, should the 

performer so fancy.” (apud Glinsky, p. 102). 

Os jornalistas não podiam levar a culpa sozinhos de tanta desinformação. 

Assim dizia um anúncio comercial da RCA: 

Now, for the first time in the history of music, anyone, without musical knowledge or 

training of any sort; anyone, without even the ability to read notes; without tiresome 

or extended “practice”; without keys, or bow, or reed, or string, or wind, - without 

material media of any kind - anyone can make exquisitely beautiful music with 

nothing but his own two hands! (itálicos no original) (apud Glinsky, p. 102). 

Evidentemente, toda esta publicidade criou nas pessoas um desejo muito 

grande de ter um instrumento que parecia ser a resposta para sua vontade de 

produzir música. Mas é natural imaginar que, passado o entusiasmo inicial, todos – 

empresa e público – viram que esta situação não iria durar muito, afinal, poucas 

pessoas conseguiam de fato produzir uma melodia simples com o Theremin. Cursos 

foram criados para tentar segurar o interesse do público por mais algum tempo, o 

que também colaborou para aumentar a visibilidade do instrumento na sociedade 

americana. Finalmente a RCA, vendo os negócios com o Theremin declinarem 

enquanto que outros investimentos como a televisão estavam prosperando, 

abandonou o projeto em 1930 (Glinsky, op cit. p. 124). E importante notar que, 

mesmo tendo curta duração, esse empreendimento tornou um protótipo em um 

bem de consumo.  

Leon Theremin voltou-se para outros experimentos e acabou retornando à 

União Soviética em 1938, onde passou aproximadamente trinta anos sem ter 

nenhum contato com o ocidente, chegando mesmo a ser preso em um campo de 

concentração na Sibéria e posteriormente participando na equipe de pesquisa 

aeronáutica para o esforço de guerra soviético, ao lado de outros cientistas e 

engenheiros como Andre Nikolayevich Tupolev. No entanto sua invenção, mesmo 

sem estar sendo fabricada ou promovida, continuou sendo usada, não mais por um 

público amador, mas por profissionais especializados que participaram de projetos 

de grande visibilidade perante o público. Além de Clara Rockmore e Lucie Bigelow 

Rosen, duas theremistas virtuoses dedicadas à divulgação do instrumento, outros 

músicos começaram a ampliar o seu repertório de atuação. Programas de rádio de 

alcance nacional como Green Hornet utilizavam o som do Theremin como uma 
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espécie de “assinatura” sonora. Posteriormente, Samuel Hoffman o utiliza na 

criação de trilhas sonoras para filmes como Spellbound (Quando fala o coração – 

dirigido por Alfred Hitchcock e que ganhou o Oscar de melhor trilha sonora), The 

Day the Earth Stood Still (O dia em que a Terra parou, trilha sonora de Bernard 

Herrmann), The Ten Commandments (Os Dez Mandamentos, dirigido por Cecil B. de 

Mille). Houve até uma comédia com Jerry Lewisiii aproximando-se de um Theremin 

modelo RCA que, naturalmente, emitia sons sem que o ator chegasse a encostar 

nele. Não é possível negar que o sucesso alcançado por estes filmes tornaram o som 

do Theremin conhecido por praticamente qualquer pessoa, mesmo que esta não 

tenha consciência (ou interesse) sobre o quê produzia aquele som. 

O circuito do Theremin era relativamente simples, utilizando conceitos e 

peças também encontrados em rádios e aparelhos de TV. Isso somado à curiosidade 

que despertava devido ao seu som bastante distinto em muitos filmes de grande 

audiência, fez com que algumas revistas destinadas à construção de aparelhos 

eletrônicos por hobbistas publicasse circuitos equivalentes ao do Theremin original, 

valvulado e depois, transistorizado. Além dos brasileiros mencionados, outro 

importante personagem que começou a carreira construindo este instrumento de 

forma artesanal foi Robert Moog. Quando ainda estudava no colegial, montou seu 

próprio Theremin baseado em artigo de uma dessas revistas, e durante a faculdade 

construiu vários deles como forma de complementar seu orçamento de estudante. 

Depois de fundar a R. A. Moog Company, vendeu algumas dezenas desses 

instrumentos, alguns para músicos acadêmicos, como Herbert Deutsch, que o 

estimulou a construir outros circuitos que mais tarde vieram a formar os primeiros 

sintetizadores Moog (mais sobre sintetizadores adiante, neste capítulo). Digno de 

nota foi a receptividade de Robert Moog a sugestões e críticas de músicos das mais 

diferentes formações, como o referido Deutsch, Wendy Carlos e mais tarde Keith 

Emerson e Rick Wakeman. Baseado nos seus comentários, Moog pôde aperfeiçoar 

seus protótipos e torná-los atraentes para uma diversa gama de aplicações 

musicais, condição imprescindível para que fosse viável a sua construção em escala 

industrial. 

O som do Theremin, sempre associado a ambientes estranhos, extra-

terrestres ou além-túmulo, passou a integrar trilhas sonoras de séries humorísticas 

na televisão, como I Love Lucy e My Favorite Martian (ambos foram exibidos no 

Brasil com os nomes Lucy Show e Meu Marciano Favorito, respectivamente). Pode-se 

dizer que todos esses programas criaram uma necessidade decorrente, para usar o 
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termo de Winston, onde uma parte das trilhas sonoras destes programas era 

facilmente executada pelo instrumento – aliás, é muito mais fácil tocar no Theremin 

um som “fantasmagórico”, cheio de vibrato, sem afinação definida, do que, digamos, 

Ave Maria, como pretendiam seus primeiros executantes. 

No Brasil, esta sonoridade, que remetia ao sobrenatural, também fez do 

Theremin um instrumento muito útil. Em 1968, Os Mutantes defenderam a música 

2001, de Tom Zé e Rita Lee, no IV Festival da Record. Como o título dava a 

entender, a letra fala de um contexto futuro e o Theremin parecia bastante indicado 

para compor a sonoridade desejada, tal era a associação que cristalizou-se entre a 

ficção e o seu som. Mas é possível pensar que sua participação tenha sido mais 

visual do que sonora. Para a gravação que foi feita na época este Theremin, 

construído por Cláudio César Dias Baptista aparece no meio da música em poucos 

compassos, não estando vinculado a ele nenhuma parte importante. No entanto, 

sua presença no palco produziu muitos comentários em revistas e jornais 

(Tinhorão, 1968). Talvez fosse esse o efeito desejado, pois o instrumento foi 

posteriormente substituído por um apito, pois era muito instável (Calado, 1995, p. 

148). 

Outra música foi defendida no mesmo festival, desta vez tendo Jorge Antunes 

e seu Theremin como participantes. Chamava-se Cavaleiro Andante, de Edmundo 

Souto e Arnoldo Medeiros. A música, além do instrumento em questão, tem como 

parte integrante uma fita gravada em loop, ou fita fechada, termo proposto por 

Antunes. Tanto o Theremin quanto esse loop aparecem pelo menos duas vezes ao 

longo da música, tendo um papel relativamente mais importante do que o outro 

Theremin, de 2001. No entanto, esta música não chegou à final do Festival e, 

portanto, acabou não tendo tanta exposição quanto 2001, que foi finalista (acabou 

em quarto lugar entre os vencedores) (Calado, 1995, p. 149). 

Os Theremins eram considerados, de fato, instrumentos estranhos, ainda 

mais levando-se em conta a concepção do público para a Música Popular Brasileira. 

Naquele período, havia uma espécie de “cobrança” por parte do público que se 

fizesse uma música estritamente nacional, sem influência estrangeira. Isso seria 

conseguido, segundo o pensamento de alguns, afastando instrumentos elétricos ou 

eletrônicos, associados imediatamente ao rock’n roll americano. Essa mesma 

influência estrangeira não era questionada apenas na música, mas principalmente 

na política, que estava sendo liderada pelos militares, na época. A música, 

naturalmente, tornou-se uma das poucas maneiras em que ainda era possível 
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expressar opiniões a respeito dos caminhos da sociedade. O movimento 

Tropicalista, do qual fizeram parte Os Mutantes como conjunto preferencial, negou 

a premissa de que a música brasileira deveria isolar-se das influências 

estrangeiras, e começou a utilizar guitarras elétricas com som extremamente 

processado e, naturalmente, o Theremin, que apareceria ainda em programas de 

TV, como Divino e Maravilhoso (Calado, 1997, p. 252).  

Resumindo, pode-se dizer que houve vários fatores que determinaram a 

presença do Theremin naquela época no país. A exposição através de filmes 

estrangeiros e programas de televisão tornou o instrumento familiar a um público 

muito grande. Como sua construção era relativamente simples para que um 

hobbista em eletrônica conseguisse construí-lo, alguns artigos foram publicados em 

revistas que eventualmente chegaram ao Brasil, como as que foram adquiridas por 

Cláudio César Dias Baptista e Jorge Antunes. A participação destes instrumentos 

nos Festivais e programas de televisão da época poderia ter por finalidade a 

experimentação sonora, mas é certo o Theremin também teve bastante explorado a 

sua imagem como instrumento incomum, independente de seu resultado musical, 

da mesma maneira que havia acontecido, por outros motivos, na década de 1920 

na Europa e Estados Unidos.  

Sintetizadores controlados por tensão 

A maior parte dos projetos encontrados durante esta pesquisa era baseada 

em circuitos transistorizados controlados por tensão, hoje em dia também 

chamados de analógicos. Guido Stolfi, Cláudio César Dias Baptista e Ricardo 

Peculis, dentre outros, construíram máquinas formidáveis usando esse tipo de 

tecnologia. A não ser pelo sintetizador de CCDB, que chegou a ser vendido a um 

cliente, todos os outros não passaram de protótipos (mesmo o CCDB-1 não deixava 

de ser um protótipo que acabou tendo um acabamento final para poder ser 

vendido). Como foi dito logo no começo deste trabalho, a impressão que se tem é 

que essa pesquisa não existiu ou não tinha qualidade suficiente para conquistar 

um espaço tão duramente disputado com firmas estrangeiras. Esta visão carece de 

explicar uma série de fatores que determinaram o destino desta tecnologia, bem 

como os fabricantes que dela fizeram uso em sua linha de montagem, nacionais e 

estrangeiros. Estes fatores serão descritos nesta seção. 

A história do equipamento musical controlado por tensão onde os 

sintetizadores da década de 1970 são os equipamento mais conhecidos muitas 
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vezes é descrita como um grande salto ou mesmo uma “revolução”. Peter Manning 

(1993), por exemplo, usa este último termo para falar dos sintetizadores analógicos, 

substitutos naturais das válvulas termoiônicas. 

The birth of the transistor in the late 1950s heralded a major turning-point in the 

development of facilities for electronic music. Hitherto the evolution of devices had 

been governed by the characteristics of thermionic valves. Problems of heat 

dissipation, fragility, and the sheer size of these components thwarted efforts to design 

systems which were both versatile and compact. The new technology suffered from 

none of these disadvantages and generated remarkably few of its own. (Manning, 

1993, p. 117) 

Este pequeno trecho mostra resumidamente várias ideias que se têm como 

verdadeiras quando se fala dessa nova tecnologia: com o surgimento do transístor 

houve uma “grande virada” para a música eletrônica. Buscou-se com ele a solução 

de vários problemas inerentes às válvulas nos equipamentos compactos 

transistorizados, sem nenhuma ou quase nenhuma desvantagem por parte destes 

últimos. A frase, entretanto, omite um dado fundamental, que foi o lapso de tempo 

que levou para que o sintetizador usufruísse de todas a vantagens do transístor e 

chegasse a ser construído como um instrumento versátil e compacto. Se todo o 

processo tivesse acontecido num período curto de tempo, seria possível admitir 

uma “revolução”, como muitas vezes ela foi anunciada pela publicidade da época. 

No entanto, os acontecimentos não foram tão imediatos assim. 

Em primeiro lugar, o transístor não “nasceu” no fim da década de 1950. O 

nascimento do transístor deu-se, oficialmente, pelo menos dez anos antes, mais 

precisamente em 1947 nos laboratórios Bell. (Kurzweil, 1990, p. 174; Winston, 

1998, p. 207). Brian Winston, nesse mesmo texto, afirma que o conhecimento das 

propriedades dos semicondutores era conhecida há anos, sugerindo que a 

“invenção” do transístor deu-se mesmo antes de 1947. Em segundo lugar, esses 

primeiros semicondutores eram grandes, desajeitados e caros, não tendo nenhuma 

vantagem sobre a válvula. Até o começo da década de 1960 ele era mais caro e 

menos estável que a válvula (Winston, op. cit. p. 217).  

Manning exprime muito bem uma ideia de componente eletrônico que foi por 

muitos anos aceita como verdadeira: graças ao transístor, o sintetizador musical 

tornou-se versátil, compacto, estável e acessível (em termos de custo). Uma análise 

um pouco mais distanciada deste componente pode mostrar que as coisas 

aconteceram diferentemente. Por um lado havia, de fato, um desejo por parte da 

comunidade musical em conseguir equipamentos onde o tamanho e o custo 



 24 

 

 

deixassem de ser proibitivos a não ser para poucas instituições de pesquisa. O 

sintetizador RCA, por exemplo, ocupava uma sala inteira da Universidade de 

Princeton, que o recebeu como uma espécie de “doação” (Pinto, 1999b). Os 

primeiros sintetizadores Moog, Arp e E-mu – transistorizados - também podiam 

ocupar paredes inteiras. Por outro lado, o tamanho desses primeiros instrumento 

não foi impedimento para que eles fossem adotados por músicos até mesmo em 

viagens, muitas vezes sob a reprovação do próprio fabricante, que não o projetara 

para enfrentar este tipo de ambiente. 

O músico comum tinha, mesmo antes dos primeiros sintetizadores 

controlados por tensão, pelo menos um instrumento eletrônico que era acessível, 

relativamente transportável e, de um modo geral, satisfatório às suas necessidades: 

o órgão Hammond (Vail, 1997). É verdade que, mesmo para a época, ele era muito 

grande e de transporte difícil. Ironicamente, este instrumento é uma 

“miniaturização” de outro, o Telharmonium, um imenso complexo de alternadores e 

transformadores construído na virada do século XX em Nova York cuja música era 

transmitida por linhas telefônicas (Weidenaar, 1995). Graças à válvula termoiônica 

- que o Telharmonium não chegou a utilizar, uma vez que não havia sido inventada 

- o órgão Hammond passou a ser um instrumento com dois teclados e pedaleira 

que pesava 140kg (em contraste com as duzentas toneladas de seu antecessor), 

totalmente valvulado e com um motor elétrico para acionar o circuito de geração de 

áudio. Assim como o piano acústico, este instrumento pode ser encontrado em 

residências, igrejas, boates, estúdios e salas de concerto. É fabricado até hoje, 

ainda que sem as válvulas e o circuito eletromecânico. Os primeiros sintetizadores a 

serem comercializados rivalizavam com o órgão Hammond em tamanho, peso e 

custo; em outras palavras, eram grandes, pesados e caros. No entanto, como no 

caso do piano, essas características eram tidas como inerentes ao próprio 

instrumento. Se um sintetizador era tão pesado como um piano ou um órgão 

eletrônico, isso não seria um grande impedimento, pois os músicos já sabiam lidar 

com este tipo de limitação. Mas esse fato enfraquece o argumento de que o 

sintetizador tenha sido aceito por ser versátil, compacto, estável e acessível.  

Caracterizando mais ainda a situação intermediária do transístor, é 

importante lembrar que os primeiros sintetizadores comerciais de sucesso foram 

fabricados também com alguns circuitos integrados, caso, por exemplo, do 

Minimoog. Winston sugere que o transístor e o circuito integrado não sejam vistos 

como “pontos de chegada” da pesquisa tecnológica, mas como precursores de algo 
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mais revolucionário: o microprocessador digital (Winston, 1998, pp. 220-224). Paul 

Théberge (1997) também considera esta época como um período de transição: 

Although only a handful of individuals designed what amounted to a whole new genre of 

musical instruments – the synthesizer – [...] another generation of entrepreneurs (and a 

number of large corporate interests) would ultimately reap the benefits of these early 

developments. In particular with the introduction of microprocessor technology into 

musical instrument design, momentous changes took place within the entire structure 

of the synthesizer industry (itálicos meus) (Théberge, 1997, p. 42).  

Se não foi o transístor o grande motivo para o sucesso do sintetizador 

analógico, por que, então, esse instrumento tornou-se tão popular e sua tecnologia 

tão apreciada a ponto de se criar protótipos com ela no Brasil, por exemplo? 

Existiria mais algum motivo para que os instrumentos se tornassem mais 

compactos e baratos do que o simples avanço tecnológico? As respostas, 

aparentemente, não devem ser procuradas observando-se apenas a história da 

evolução tecnológica, mas também as mudanças na sociedade como um todo. Por 

exemplo, é fundamental observar nas transformações da música comercial o 

surgimento de um mercado de instrumentos musicais eletrônicos até então 

insípido. Para isso, cabe fazer uma breve retrospectiva: 

Em meados da década de 1960, Robert Moog e Donald Buchla começaram a 

produzir seus primeiros dispositivos controlados por tensão para apenas alguns 

poucos clientes que eram normalmente amigos ou acadêmicos com algum interesse 

nesse tipo de circuito. Apesar de ser grandemente responsável pelo grande 

aperfeiçoamento destes primeiro instrumentos, essa clientela certamente não iria 

criar um mercado auto-suficiente para manter os fabricantes desenvolvendo 

projetos para si. Era preciso algo mais; era preciso uma necessidade decorrente, 

para usar um termo do modelo de Winston. Essa necessidade foi conseguida 

através da exposição do instrumento em manifestações musicais de grande alcance, 

como discos, show e filmes que traziam como dividendos a procura deste tipo de 

instrumento por outros músicos. 

O primeiro trabalho a conseguir uma grande visibilidade foi o disco Switched 

On Bach, de 1968, feito por Walter Carlos (atualmente Wendy Carlos), com um 

repertório feito exclusivamente com músicas do compositor barroco executadas 

num grande sintetizador Moog monofônico. O disco foi um sucesso de vendas – na 

verdade, foi o disco erudito de maior vendagem de toda a história, sendo mesmo 

chamado de O Disco da Década por Glenn Gould (1968). A venda de milhares de 
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cópias daquele disco e uma crítica favorável – para não dizer entusiástica - deste 

pianista certamente despertaram a curiosidade de diversas pessoas para saber 

como o disco foi feito ou, sendo mais específico, qual instrumento foi utilizado na 

execução daquelas peças. Assim como o Theremin, décadas antes, Walter Carlos 

utilizou-se de um repertório muito familiar à maioria dos ouvintes. Mas, 

diferentemente da experiência do “instrumento do éter”, o sintetizador provou estar 

melhor adaptado àquele repertório, ainda mais por ter-se à disposição novas 

técnicas de gravação, que podiam sobrepor uma melodia à outra, tornando a 

polifonia possível.  

Com relação a essas primeiras gravações, é possível mais uma vez aplicar o 

modelo de Winston, considerando que houve uma série de redundâncias, após o 

sucesso inicial de Switched On Bach. Motivados pelo sucesso deste disco, outras 

gravadoras lançaram trabalhos na mesma linha de produção, com instrumento e 

repertório similares, feitos às vezes apressadamente, muitos deles levando no 

próprio título o nome Moog, como se isto fosse sinônimo de uma música 

interessante, sempre escorados no sucesso de Switched on Bach (Moog, 1988, p. 

55-56). De qualquer forma, assim como aconteceu com o Theremin e 

independentemente da qualidade musical das obras musicais feitas com 

sintetizadores Moog, este nome e o instrumento que representava ganharam fama 

mundial através dos muitos discos que foram feitos com eles. Toda esta exposição, 

como poderá ser comprovado por citações de Ricardo Peculis na pag 63 podem ser 

entendidas como necessidades decorrentes 

Como foi dito anteriormente, o transporte de um sintetizador não era visto 

como um impedimento para alguns músicos. Dentre outros, pode-se citar Keith 

Emerson, integrante do conjunto Emerson, Lake & Palmer que usou um Moog 

Modular na gravação da música Lucky Man em 1970 e posteriormente integrou o 

sintetizador ao conjunto de instrumentos que levava em turnê, dando-lhe uma 

visibilidade ainda maior do que a gravação havia dado até então (Forrester, Hanson, 

& Askew, 2001, pp. 55-60). Este sintetizador, em especial, guardava as dimensões 

de um enorme instrumento, tão grande quanto o piano acústico ou o órgão 

Hammond, também presentes no palco. Só depois é que os fabricantes – Moog, Arp, 

Oberheim, Sequential Circuits, dentre outros - realizaram projetos de instrumentos 

menores, mais adaptados para viagens e o rigor de uma turnê. Muitos dos 

sintetizadores desta época, é bom repetir, foram fabricados com base em sugestões 

destes mesmos músicos que os levavam pelos palcos de todo o mundo, 
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desempenhando o duplo papel de “piloto de provas” dos novos instrumentos e de 

“expositores”, uma vez que os logotipos e marcas destes novos aparelhos estavam 

sendo mostrados a milhões de pessoas. 

O rock, enquanto gênero musical, foi bastante difundido desde a década de 

1950 e tinha sua instrumentação fortemente baseada em guitarra, baixo e bateria. 

A música comercial da década de 1970, no entanto, introduziu modificações tanto 

no seu estilo quanto na sua instrumentação. Embora o rock “tradicional” sempre 

manteve-se forte, alguns subgêneros começaram a surgir; estilos estes que 

utilizavam-se de outras formações instrumentais. Um dos primeiros subgêneros 

desta época foi o chamado “rock progressivo”. Ao invés de um repertório 

harmonicamente simples, músicas com duração média de três minutos e a 

formação instrumental descrita acima, este “novo rock” era feito comumente com 

letras épicas e músicas que duravam às vezes dezenas de minutos, cuja estrutura 

rítmica e harmônica era bem mais sofisticada e – o que interessa para este texto – 

uma formação instrumental muito mais ambiciosa.  

Ainda que a guitarra fosse um elemento importante na confecção deste tipo 

de rock, ela agora dividia o arranjo com sintetizadores, órgãos, pianos, 

instrumentos exóticos e até mesmo orquestras sinfônicas. Keith Emerson chegou a 

adaptar inúmeras peças musicais eruditas para serem executadas com seu trio – 

teclados, baixo e bateria. Quadros de uma exposição de Mussorgsky, por exemplo, 

ao contrário do que imaginavam os executivos da gravadora, vendeu mais de cem 

mil cópias. Conjuntos como Yes, Pink Floyd, Gentle Giant e muitos outros valeram-

se de sintetizadores como instrumento fundamental para criar a instrumentação 

adequada ao tipo de música que faziam. Evidentemente, o tecladista era visto como 

uma figura bem mais importante neste estilo do que parecia em outro. A própria 

limitação técnica destes instrumentos foi usada, muitas vezes, a favor do próprio 

músico, pelo menos no aspecto visual. Como a maioria dos teclados da época ainda 

era monofônico e não tinha possibilidade de armazenar os ajustes do painel 

(patches), era necessário ter mais de um instrumento para ter-se duas melodias 

simultâneas ou uma rápida mudança na registração. Por esses motivos, era comum 

nesta época encontrar fotos de show com tecladistas cercados com mais de uma 

dezena de instrumentos, fato que foi proveitosamente usado para dar a impressão 

de que sua música devia ser tão sofisticada quanto o número de sintetizadores que 

tinha à sua volta. É claro que os referidos fabricantes e outros apreciaram tal 

situação e um dos frutos destes lucros mostrou-se no aperfeiçoamento dos 
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produtos que lançavam, agora sim buscando a compactação, estabilidade e 

acessibilidade. 

Com o passar do tempo, o rock progressivo perdeu sua influência, mas a 

imensa maioria dos artistas ligados à música comercial desde então adotaram os 

sintetizadores como componente integrante da sua sonoridade. Música dançante, 

produções publicitárias, composições de trilhas para cinema e televisão tinham por 

obrigação usar estes novos instrumentos – não fosse pela qualidade expressiva, 

seria pelo tom “moderno” que aquela sonoridade atribuía à peça musical. Todo esse 

movimento teve como consequência o estímulo à fabricação de sintetizadores. As 

firmas Moog e Arp mantinham estreito contato com uma diversa gama de músicos 

de modo a dar visibilidade aos seus instrumentos. O já referido Emerson, mais Rick 

Wakeman e Jan Hammer, por exemplo, sempre eram vistos com os instrumentos de 

marca Moog. Já Herbie Hancock, Pete Townshend e Joe Zawinul, com os modelos 

da Arp. Até mesmo a comunicação com extra-terrestres era feita (ou simulada) com 

um Arp-2500, como mostrou o filme Contatos Imediatos do 3º grau, em que um 

executivo da firma executa uma sequência de cinco notas no instrumento (Vail, 

2000, pp. 56-57). Naturalmente, vendo sintetizadores fazendo parte do cenário 

sonoro e visual das produções da época, muitos tecladistas menos famosos 

começaram a procurar estes e outros fabricantes para adquirir seu próprio 

sintetizador.  

Diferentemente da guitarra ou do piano, por exemplo, o sintetizador era novo 

e diferenciado a cada lançamento. Por isso, a imensa maioria das pessoas 

enfrentava grandes dificuldades em começar a operar qualquer um deles. 

Atendendo a essa demanda por informação, começaram a surgir revistas 

especializadas em meados da década de 1970. Surgiram assim revistas como 

Contemporary Keyboard (que atualmente chama-se apenas Keyboard), Musician, 

Music Technology, para mencionar apenas algumas. Como consequência, os 

grandes fabricantes ganharam mais um meio de publicidade para seus produtos. 

As revistas, por sua vez, mantiveram a sua linha editorial fortemente apoiada na 

cobertura de novos lançamentos de seus anunciantes e no acompanhamento de 

músicos que utilizassem este tipo de produto (Théberge, 1997, pp. 106-111).  

Assim como no caso do Theremin, algumas publicações voltadas à eletrônica 

e hobby começaram a publicar circuitos integrantes destes sintetizadores, como 

osciladores, filtros e amplificadores. Certamente alguns músicos e/ou técnicos em 

eletrônica tiveram curiosidade em montar estes circuitos, começando a dominar as 
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técnicas de construção e projeto destes circuitos. No Brasil, por exemplo, a leitura 

de textos estrangeiros com circuitos produziu outros textos similares. Por exemplo, 

Ricardo Peculis (1976-1977) escreveu uma série de quatro artigos que foram 

publicados na Revista Monitor de Rádio e Televisão. 

Esse tipo de equipamento era difícil de se construir? Aparentemente, não. 

Seria interessante fazer uma comparação com os componentes necessários para a 

construção desses circuitos e os de um computador pessoal moderno. No 

computador, a manutenção é feita testando-se as placas que o constituem: placa-

mãe, placa de vídeo, de som, modem, rede, etc. Se uma delas apresenta defeito – o 

que é facilmente identificável – troca-se a placa inteira, isto é, não se tenta consertá-

la, na imensa maioria das vezes. Isso nem é necessário, uma vez que as placas são 

componentes facilmente encontráveis no comércio. Nesse sentido, o componente 

básico do computador são suas placas, e não os componentes que as constituem. 

Num circuito de um sintetizador da década de 1970, os componentes de seus 

circuitos – transístores, resistores, potenciômetros, etc – também eram encontráveis 

no comércio comum. Embora não fosse fácil construir um Minimoog a partir de seu 

esquema, também não era impossível, uma vez que seu circuito vinha 

completamente descrito no manual do usuário (Rhea, 1979). A grande dificuldade 

não estaria na construção dos circuitos, mas na confecção de um teclado com 

fiação para ser ligado ao circuito gerador de som.  

É certo que a maioria das pessoas jamais construiu ou tentou construir 

sintetizadores, mas é importante mostrar que, se alguém quisesse iniciar alguma 

pesquisa nesse sentido, teria condições de chegar até um protótipo, como aqueles 

que serão descritos mais adiante em outro capítulo. Para os fabricantes, este dado 

também é importante. Por um certo tempo, a maioria dos sintetizadores foi 

construída com base numa tecnologia amplamente disponível: o transístor e o 

circuito integrado. Por muito tempo, o sintetizador podia ser concebido e construído 

por uma pessoa apenas. Buchla e Moog são exemplos de empreendedores que 

começaram em pequenas salas, ampliando posteriormente suas instalações com o 

objetivo de aumentar a velocidade da produção dos instrumentos. Mas o projeto em 

si podia ser feito ainda de maneira modesta, envolvendo apenas um pequeno grupo 

de pessoas e um custo de desenvolvimento relativamente baixo. Isso deve-se ao fato 

já mencionado de que a tecnologia empregada era bastante acessível, e os projetos 

feitos no Brasil são prova disso. As dificuldades começaram a aparecer com as 

exigências por parte dos músicos de mais polifonia, memória para timbres e 
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estabilidade de afinação. À medida que os músicos buscavam estes 

aperfeiçoamentos nos produtos das companhias, estas esforçavam-se para lançar 

novos modelos onde uma parte ao menos daquelas exigências fossem atendidas. 

Isto era difícil contando-se somente com a tecnologia disponível. Era preciso dar 

mais um passo, que foi o uso do microprocessador. Esta inovação tecnológica, 

ainda que bastante vantajosa do ponto de vista técnico, trouxe grandes problemas 

para muitos dos personagens envolvidos. Ao mesmo tempo em que permitia a 

construção de instrumentos musicais mais sofisticados, seu potencial radical, para 

usar um termo de Winston, fez com que várias firmas fechassem as portas ou 

mudassem sua atividade de modo a desviar-se do uso desta tecnologia – ou seja, 

aplicassem a “lei” de supressão do potencial radical. Mas a introdução do 

microprocessador não é o único evento responsável pelas transformações que o 

mercado iria enfrentar nas décadas de 70 e 80. Para entender um pouco melhor 

este processo, vale a pena descrever de maneira genérica o mercado de 

instrumentos musicais que, guardando-se as devidas proporções, tem várias 

semelhanças entre Brasil, Estados Unidos, Japão e Europa. 

Comparativamente falando, o mercado de instrumentos musicais – acústicos 

ou eletrônicos, estrangeiros ou nacionais – é pequeno, extremamente diversificado e 

fragmentado. A produção artesanal de certos instrumentos é valorizada e as 

indústrias têm de dividir os recursos para pesquisa e desenvolvimento de projetos 

numa infinidade de aplicações diferentes uma da outra (Théberge, 1997, p. 30). A 

maioria dos fabricantes de sintetizadores americanos da década de 1970 nasceu 

com a iniciativa bem-sucedida de realizar um projeto. Essas firmas eram dirigidas 

muitas vezes por engenheiros ou técnicos que pouca experiência tinham de 

negócios empresariais. Como a história mostrou, não bastava ter um bom produto. 

Era preciso lançá-lo na hora certa, pelo preço certo, com os recursos certos. Se 

Robert Moog teve sucesso na venda de seus primeiros sintetizadores, também é 

preciso lembrar que ele vendeu a firma à gigante Norlin Industries em 1973, dada a 

sua impossibilidade de manter fundos para administrar a empresa (Vail, 2000, p. 

26). Em 1978 foi a vez de Dave Smith vender à Yamaha a Sequential Circuits, 

fabricante do primeiro sintetizador polifônico de sucesso, o Prophet-5. Entre estes 

dois eventos, muitos outros semelhantes aconteceram, com firmas passando de 

mãos, normalmente por problemas financeiros, um fato que não tinha nada a ver 

com a qualidade de seus produtos, que em geral eram de boa qualidade. Cláudio 

César Dias Baptista também percebeu este problema: 
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Isso eu já falei antes e precisa repetir: não dá pra você fazer uma empresa sozinho. 

Você, pra fazer uma empresa de sucesso, você tem que cair num ponto, como uma 

semente cai num terreno de alta fertilidade com todas as condições ótimas. Aí, ela 

consegue brotar. Mas você, pra fazer uma empresa do nada, você tem que estar naquela 

correnteza no lugar certo. Não depende de você, depende da correnteza. Se você quiser 

fazer uma coisa de sucesso, você vai ter que usar capital de terceiros, vai ter que 

relacionar-se muito com esses terceiros, mesmo que você não se torne diretamente 

submetido a eles. Mesmo que você saiba jogar, fazer aquilo que aprende-se em 

administração de empresas, você vai ter sempre que preocupar-se com essas pessoas e 

dedicar uma grande parte do seu tempo ao seu relacionamento com estas pessoas. Em 

outras palavras, relacionamento com gente e não com aquilo que você gosta de fazer 

(Baptista, 2000). 

Outra opção para quem quisesse pesquisar nesta área seria a associação com 

universidades. Se o problema com a pesquisa fica diminuído, por outro lado 

aumentam-se as dificuldades em fazer do protótipo um produto industrial. Por 

exemplo, no Canadá, Hugh Le Caine criou dezenas de protótipos de instrumentos 

musicais, mas nenhum chegou a ser produzido em escala industrial. John 

Chowning, considerado o criador da síntese por FM, realizou todas as suas 

pesquisas ligadas ao assunto no campus da Universidade de Stanford. No entanto, 

a aplicação industrial da pesquisa só veio a acontecer devido a um acordo entre ele, 

a Universidade e a Yamaha Corp, acordo onde Stanford aparentemente queria 

livrar-se da responsabilidade de transfornar a pesquisa num produto industrial, 

deixando isto a cargo da Yamaha e ficando “apenas” com parte dos direitos de 

licença da patente (Colbeck, 1996, p. 135). A razão mais forte para isso parece ser o 

ambiente acadêmico pouco favorável a este tipo de ação (Théberge, 1997, pp. 47-

51). No Brasil, pode-se citar Guido Stolfi da Poli, Cavalcante e Oliveira da Bahia, 

entre outros, que fizeram projetos ligados à pesquisa universitária. Estas escolas, 

aparentemente, não tentaram nenhuma ação para levar estas pesquisas à 

indústria. Tudo isto, é claro, não é uma atitude característica da Universidade 

brasileira, na época, restrita às pesquisas ligadas à música, mas sim às pesquisas 

em geral (Sant'Anna, 1978, pp. 27-28). 

No fim da década de 1970 várias pesquisas apontavam para o uso de 

circuitos digitais nos sintetizadores. O primeiro uso para eles foi, provavelmente, a 

expansão da polifonia. Ainda que fosse muito caro construir teclados que pudessem 

tocar mais de uma nota ao mesmo tempo, o grande problema era fazer a leitura do 

teclado de forma a determinar quais notas deveriam ser tocadas e também mandar 

os comandos de disparo para os geradores de envoltória. Esse procedimento deveria 

fazer a leitura da posição das teclas, acionando os circuitos correspondentes 
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quando uma ou mais delas era acionada. Nenhuma solução foi satisfatória até a 

introdução do scanning digital do teclado. Essa inovação foi posta em prática em 

1974 no Keyboard Computer I, um sintetizador da RMI, uma divisão da Allen, uma 

enorme construtora de órgãos americana. Mesmo tendo uma série de inovações, o 

instrumento foi um fracasso comercial. Só em 1978 é que um sintetizador logrou 

sucesso utilizando-se dessa tecnologia, o Prophet-5, da firma Sequential Circuits. 

Este instrumento utilizava circuitos integrados desenvolvidos por outras duas 

firmas, a E-mu e SSM, ou Solid State Microtechnology. No Prophet-5, não apenas o 

scanning do teclado era digital, mas havia vários chips que substituíram o 

equivalente a módulos inteiros dos sintetizadores fabricados até então. 

Se o circuito de um sintetizador podia “ler” a posição das teclas, também 

ficava fácil fazer a mesma coisa com as posições dos potenciômetros do painel do 

instrumento. Essa posição poderia facilmente ser armazenada numa memória e 

posteriormente acessada para ser utilizada novamente. Desta maneira, surgiram os 

primeiros sintetizadores “híbridos”, ou seja, tinham scanning digital para leitura e 

armazenamento de valores mas a geração do áudio ainda era feita através de 

componentes analógicos controlados por tensão. O referido Prophet-5, tinha como 

microprocessador um Z-80 da Zilog (que também foi usado em um projeto na UFBA 

(Aguiar, 1988)), cinco vozes de polifonia e memória para armazenamento de 40 

timbres. Foi um sucesso de vendas na época, tendo sido vendidos uns poucos 

milhares de unidades. 

Uma outra vantagem da introdução de circuitos digitais é que eles abriram a 

possibilidade de criar-se um padrão de comunicação de um instrumento para 

outro. No começo da década de 1980 um grupo de fabricantes americanos e 

japoneses passou a reunir-se para a criação de um padrão de comunicação digital 

que fosse universal. Baseado no padrão RS-232, em 1983 surgiu o padrão MIDI, 

abreviatura de Musical Instrument Digital Interface que, apesar de algumas críticas, 

serviu para incrementar ainda mais o mercado musical, oferecendo agora além dos 

instrumentos propriamente ditos, também os acessórios MIDI para maior eficiência 

em seu uso. Este padrão criou mais do que uma simples comunicação entre 

instrumentos, no entanto. Ele criou a possibilidade de conectar aparelhos musicais 

a computadores pessoais, que em breve passariam a ser vendidos numa escala tão 

grande como eram também os eletrodomésticos (Dantas, 1988; Marques, 2000). 

Também abriu as portas para o estabelecimento de firmas cujo produto é o 

software, até então um mercado inexistente no meio musical. 
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Além disso, ao longo da década de 1980, vários instrumentos começaram a 

ser lançados utilizando-se de recursos digitais, não só para teclado e memória, 

como nos sintetizadores analógicos, mas também para a geração do próprio som. 

Para isso, novas técnicas de síntese foram implementadas a esses novos 

instrumentos, como FM (Frequency Modulation) da linha DX da Yamaha, ou LA 

(Linear Arithmetic) introduzido na linha D da Roland. O barateamento das memórias 

RAM tornou possível a produção de samplers digitais. Firmas americanas como 

Ensoniq e New England Digital - para citar dois fabricantes de samplers, do mais 

barato ao mais caro, respectivamente - também introduziram instrumentos muito 

semelhantes a computadores no sentido de que podiam usar programas em 

disquete como sistema operacional e serem atualizáveis e expansíveis, tanto em 

relação aos programas como muitas vezes em relação ao próprio hardware. 

Os fabricantes tradicionais estrangeiros, mesmo tendo alguns produtos de 

excelente qualidade, em sua maioria acabaram saindo do mercado. Algumas firmas 

como Moog, Sequential Circuits, Arp (americanas), Siel, Crumar (italianas), PPG, 

Voyetra (alemãs), dentre muitas outras, fecharam suas portas mesmo tendo em seu 

histórico o lançamento de instrumentos de excelente qualidade. Pelo que apreende-

se lendo as fontes até aqui citadas, é possível atribuir a grande causa desses 

fracassos às dificuldades de adaptação de linhas de montagem tradicionais aos 

novos processos industriais que começaram a ser exigidos com o uso do 

microprocessador. Apesar das soluções e vantagens oferecidas por esta tecnologia, 

ela também foi causa de outro tipo de problema para os fabricantes da época, ou 

seja, um grande investimento inicial em pesquisa e desenvolvimento seguido da 

amortização dos custos através da venda de um grande número de unidades. É 

evidente que, mesmo sintetizadores antigos tiveram projetos custosos cujo retorno 

era feito através da venda de várias unidades, mas o microprocessador, 

aparentemente, multiplicou tanto o custo de produção quanto ao número de 

unidades vendidas necessárias para amortizar esse custo. Todas essas mudanças 

não foram sentidas apenas pelos fabricantes de instrumentos musicais, mas por 

todos aqueles que lidavam com eletrônica de uma maneira ou de outra, em especial 

os próprios fabricantes de computadores: 
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O microcomputador rompeu os limites restritos de um mercado de bem de capital 

especializado e ocasionou uma rápida mudança de toda a estrutura do setor no que 

refere-se a qualificações industriais, comerciais e financeiras dos fornecedores e 

compradores. Por um lado, os custos e preços caíram mais uma ordem de grandeza e a 

capacidade de processamento e a escala de produção subiram várias ordens de 

grandeza. Por outro lado, o micro passou a integrar o rol dos objetos de uso doméstico e 

pessoal ambicionados pelo leigo. No começo dos anos 1980, o computador saiu de um 

mundo fechado de milhares de profissionais para um universo aberto de milhões de 

leigos diretamente interessados e envolvidos (Marques, 2000). 

Se antes os sintetizadores podiam ser fabricados com algumas centenas de 

componentes discretos, o uso de microprocessadores aumentou em muito o tempo 

de desenvolvimento e o custo do projeto. Robert Moog diz que “In the late ‘60s and 

early ‘70s, you could put five pounds of shit in a box, and if it made a sound you 

could sell it” (apud Vail, 2000, p. 30). Alex Limberis (1991) dá um bom exemplo em 

termos comparativos: 

Whereas the Minimoog (introduced in 1970) contained about three hundred transistors 

and took Moog abous six months to design, an instrument such as Korg’s Wavestation 

(introduced in 1990) contained the digital equivalent of close to 300 million transistors 

and occupied some twenty people for a period of over three years (apud Théberge, 

1997, p. 70). 

O cenário deste setor do mercado musical estava mudando profundamente 

na virada dos anos 90. Para bancar o custo de pesquisa e desenvolvimento de 

instrumentos musicais eletrônicos, era preciso vendê-los a um preço muito menor e 

numa quantidade muito maior. Tendo por limite o custo dos insumos (teclado, 

placas de circuito impresso, potenciômetros, visor LCD, fonte de alimentação, etc.), 

era preciso agregar valor ao instrumento através de software, que tinha custo 

apenas em seu desenvolvimento. Com milhares de unidades vendidas, o custo do 

projeto era amortizado. O problema para muitas indústrias foi acompanhar esta 

nova tendência industrial. Apenas para referência, pode-se fazer a seguinte 

comparação: Na década de 1970 o Minimoog foi um sucesso de vendas e é até hoje 

considerado um sintetizador “clássico” por suas muitas qualidades. Foram vendidos 

pouco mais de doze mil nos onze anos em que foi fabricado (Forrest, 1994a, p. 213). 

O sintetizador Korg M-1, fabricado entre 1988 a 1995, apesar de elogiado, nunca 

alcançou o mesmo prestígio do Minimoog. No entanto, foram vendidos 250 mil 

unidades, 100 mil nos primeiros dois anos do lançamento do instrumento (Vail, 

2001). 
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O ano de 1992 pode ser considerado como um ponto de mudança na 

estrutura da indústria de instrumentos musicais eletrônicos e isso deve-se a várias 

razões. Do ponto de vista político, houve a Guerra do Golfo, iniciada em 1991 e que 

trouxe sérias preocupações para a indústria de instrumentos musicais, ela mesma 

considerando-se produtora de artigos supérfluos (Doerschuk & Vail, 1992). Por 

conta disto e de toda uma década de inovações tecnológicas que tinham no 

microprocessador a grande peça principal, o perfil do consumidor aparentava estar 

mais exigente e com menos disposição a gastar dinheiro em produtos que logo 

poderiam ficar obsoletos. Para a indústria, isto significou um melhor planejamento 

tanto dos custos de produção como de estratégias de marketing: 

[...] one wrong move, one misreading of market trends, one big investment in a piece of 

gear that doesn’t capture your imagination, and they’re quite possibly out of business” 

(idem, p. 68) 

Bob Moog, naquele ano, há muito tempo não tinha mais relação com a 

empresa que levava seu sobrenome. No entanto, sua experiência no mercado fez 

com que escrevesse um artigo onde comenta a falta de adaptação por parte de 

muitas das empresas que foram um bom negócio nos últimos vinte anos e que, 

como a dele, não mais estavam no mercado. Ele começa descrevendo a situação da 

R. A. Moog Company: 

I hired several electrical engineers like me, and together we managed to build a log of 

synthesizers in the 1960s. But we wasted a lot of effort and money [...] Moog’s chief 

competitor, ARP Instruments, was riding high during the early ‘70s. But by the late 

‘70s, a combination of mismanagement, bad product development decisions, and really 

nasty infighting in the front office propelled the company into involuntary backrupcy. 

[...] Another example is an Italian electronic keyboard manufacturer [...]. It was a well-

established company, originally an accordion manufacturer. But as electronic 

instruments increased in complexity, the sofistication of their management still 

remained geared to the labor-intensive practices of their early days (itálicos meus) 

(Moog, 1992, p. 14). 

Pode-se notar, portanto, que a opção por instrumento compactos, estáveis e 

acessíveis não se deu de maneira gratuita, muito menos instantânea. Ela não foi 

um mero resultado de aperfeiçoamentos tecnológicos; antes, foi resultado de um 

conjunto de forças que existiam dentro da sociedade e que esta, gradualmente, 

conseguiu ter os produtos que eram interessantes para si. Um último dado que 

pode ser colocado para ilustrar este argumento foi a simultaneidade de dois eventos 

não relacionados entre si. O primeiro foi o desaparecimento da firma New England 
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Digital em julho de 1992. Esta empresa fabricava um dos mais caros instrumentos 

eletrônicos da indústria: o Synclavier, um sampler que podia custar 

aproximadamente um quarto de milhão de dólares e que representa a estratégia 

que o mercado estava rejeitando. O segundo evento deu-se com a firma Alesis, que 

colocava no mercado o gravador digital ADAT, com 8 pistas por menos de quatro 

mil dólares (Marans, 1992). Estes dois acontecimentos quase simultâneos dão uma 

ideia das mudanças que desenrolavam-se dentro de empresas que conseguiram 

transpor este período com sucesso, privilegiando o mercado do músico consumidor 

de pequeno poder aquisitivo. (Théberge, 1997, p. 246). 

Se a introdução do microprocessador num instrumento musical em 1974 e o 

ano de 1992 forem tomados como marcos importantes, é interessante notar que 

foram necessários dezoito anos para que a “revolução” digital amadurecesse nesse 

segmento do mercado. Durante este período, a sociedade (ou seja, músicos, 

fabricantes, comerciantes e pesquisadores) teve tempo de adaptar-se às novidades – 

fechando firmas “ineficientes”iv, criando equipamentos compactos, versáteis e 

estáveis, formando um mercado consumidor para instrumentos cujo preço foi 

relativamente diminuído e criando publicações para este público, que agora era 

mais numeroso. A história do desenvolvimento dos instrumentos musicais 

eletrônicos, portanto, não pode ser vista tendo como únicas referências as 

características tecnológicas da época, mas também o contexto onde elas 

aconteceram. Tendo esta visão mais ampla, fica mais claro compreender os eventos 

na área que ocorreram no Brasil. 

O próximo capítulo irá descrever algumas pesquisas feitas no Brasil através 

da história daqueles que as desenvolveram. Até certo ponto, muito do que foi feito 

no país guarda semelhança com outras pesquisas ao redor do mundo, o que não é 

surpreendente se for levado em conta os recursos tecnológicos semelhantes que 

havia. Assim como aconteceu no resto do mundo, as mudanças que ocorreram com 

componentes e todo o processo de construção de protótipos mudou drasticamente 

com o passar dos anos, impossibilitando os pesquisadores brasileiros de 

continuarem nesta linha de pesquisa. Some-se a tudo isso as particularidades do 

país, com sua alta permeabilidade à música estrangeira e suas restrições à 

importação de material para essas mesmas pesquisas, dentre outros fatores. 

 



Primeira transformação: Ideação
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III: Primeira transformação – Ideação 

De acordo com o modelo proposto por Winston, há um momento no 

pensamento científico em que o pesquisador pensa que “descobriu” algo, antes de 

conseguir testá-lo na prática (Winston, 1986, p19). Isto dá-se no momento em que 

ele tem uma certa quantidade de informações a respeito de um certo assunto, 

informações estas normalmente compartilhada por toda a comunidade de pesquisa. 

Tomando como pano de fundo o conhecimento das tecnologias usadas no exterior e 

a sua própria pesquisa, o construtor brasileiro, por assim dizer, “descobre” que tem 

soluções para o problema da montagem de instrumentos musicais eletrônicos, e 

começa a colocar estas descobertas em prática, às vezes de maneira desajeitada. 

Lembro-me da época em que montei [...] um sistema de 54 alto-falantes para ouvir 

música e já estava comprando mais altofalantes para dobrar tudo! Coitado!... Hoje, com 

dez vezes menos, consigo muito mais... Valeu a pena, porém, a pesquisa! Valeram 

também as cornetas de concreto, que iam do subsolo até o teto e que destruí por não 

satisfazerem... Valeram dezenas de caixas que fiz para Os Mutantes e os furos nas 

paredes de minha casa... (Baptista, 1977a, p. 304) 

Este trecho, em tom de desabafo, ilustra como muitos brasileiros aprenderam 

a lidar com equipamento eletrônico: sem orientação adequada e muitas vezes 

fazendo pesquisa na base da tentativa e erro. Se é verdade que existiu um volume 

considerável de pesquisa brasileira na área de construção de instrumentos 

musicais eletrônicos, como foi que estes pesquisadores reuniram o conhecimento e 

informação necessários para poderem realizar estes projetos? Seria o contexto em 

que viveram um fator a induzi-los a tomar tal direção? Seguiram alguma orientação 

determinada pela sua formação, seja ela técnica ou musical? Tinham consciência 

daquilo que estavam buscando quando criaram protótipos de instrumentos ou 

optaram por adquirir equipamento importado?  

Neste capítulo será descrito o histórico de alguns personagens significativos, 

em sua maioria pessoas que deram seu depoimento para esta pesquisa. Estas 

pessoas certamente não representam a totalidade e, provavelmente, nem a maioria 

das iniciativas feitas na área. No entanto, elas são representativas do que foi feito 

no país e provavelmente refletem o perfil de outros casos não relatados aqui. Tendo 

como base alguns pontos da história da eletrônica na música vistos no capítulo 

anterior, o foco nesta seção será colocado no processo de assimilação deste 

conhecimento por parte do pesquisador brasileiro. Além de indivíduos, está incluída 
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uma parte da história da Giannini, um interessante caso de uma empresa brasileira 

que também participou ativamente do período em questão, fabricando efetivamente 

instrumentos musicais. 

Jorge Antunes 

O compositor Jorge Antunes é considerado um dos pioneiros da música 

eletroacústica brasileira. Tendo começado sua educação em música em 1957 

estudando violino, sua curiosidade pela eletrônica surgiu não devido à escuta de 

um repertório apropriado de música eletroacústica ou semelhante, mas sim devido 

à sua familiaridade no conserto de rádios da vizinhança. Um parente seu, Alsimar 

Rebello da Costa Freitas, possuía uma escola de radiotécnica, chamda LART – 

Laboratório de Aperfeiçoamento de Rádio Técnica, no Rio de Janeiro. Convidou 

Antunes a estudar lá, e daí em diante o jovem estudante de música pôde ganhar 

algum dinheiro consertando “...rádio de vizinho, de amigo e de parente” (Antunes, 

2001). Mas foi num dos Concerto da série Juventude, organizado por Eleazar de 

Carvalho em 24 de setembro de 1961 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que 

Antunes vislumbrou a possibilidade de aliar sua curiosidade e habilidade eletrônica 

à composição musical. Sob a direção de Henri Pousseur, foram apresentadas 

naquela noite uma série de peças para piano, percussão e sons eletrônicos, com 

David Tudor como pianista e dentre elas Kontakte, de Karlheinz Stockhausen, e 

Scambi, do próprio Pousseur. 

Antunes teve sua curiosidade aguçada com este concerto tão diferente e 

começou a estudar como fazia a maioria dos jovens brasileiros quando querem 

aprender um gênero musical, sem nenhuma orientação formal. Voltou para casa e, 

com um gravador de rolo e um piano, fez suas primeiras experiências com esta 

nova técnica, cujo primeiro fruto foi a Pequena peça para mi bequadro e harmônicos 

(1961) (Antunes, 2000). Para a realização desta gravação pouca coisa sabia Antunes 

sobre as técnicas de edição, montagem e corte de fita. A edição da gravação se fez 

da maneira mais direta possível, parando-se o gravador e acionando-o novamente, 

gerando uma série de sons resultantes do próprio aparelho. Este e outros tipos de 

interferência do equipamento usado na obra de arte foram primeiramente 

considerados como defeitos, inabilidade em trabalhar-se com o meio. 

Posteriormente, esta postura irá se alterar, como será descrito adiante.  

A partir daí, Antunes começa a interessar-se pela literatura e discografia 

existentes sobre este tipo de música. Lojas de discos, naquela época, tinham um 
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acervo considerável de gêneros como o jazz (Castro, 1990), além da nascente Bossa 

Nova, como é o caso da Lojas Murray [sic] no centro do Rio de Janeiro, mas não 

havia espaço para um outro gênero musical tão diferente do que a maioria das 

pessoas ouvia. A solução foi procurar este tipo de material em bibliotecas e 

discotecas de embaixadas, em especial a francesa garimpando discos, fitas e livros 

de seu acervo. Um colega seu da Faculdade Nacional de Filosofia, Flavio Silva, 

trabalhava na Alliance Française, que ficava ao lado da embaixada e lhe foi de 

grande valia ao facilitar o acesso ao acervo, normalmente fechado ao público. Não 

só Flavio o ajudava a retirar material para consulta como também abasteceu 

Antunes com as primeiras fitas magnéticas que foram usadas na confecção de suas 

próprias peças. Essas fitas, marca Pyral, que originalmente continham material 

gravado pela ORTF para ser irradiado no Brasil, eram apagadas e posteriormente 

usadas para suas composições. No entanto, devido a diferenças de alinhamento de 

azimute da cabeça de gravação do aparelho de Antunes em relação ao gravador 

francês, nem sempre era possível a eliminação completa do som previamente 

gravado, o que deixava uma espécie de ruído de fundo, que posteriormente foi 

assumido pelo compositor, como se fosse uma espécie de assinatura sonora 

daquele período. Logo após seus primeiros contatos com uma literatura mais 

especializada, o compositor começou a experimentar novos artifícios que a fita 

magnética lhe proporcionava, como a edição de trechos e o loop. No entanto, por 

desconhecer um material específico para este trabalho, fez as primeiras colagens 

usando fita durex comum, ao invés do indicado splice. Não é difícil de imaginar 

quantas vezes estes rolos não se partiram em suas emendas mas, felizmente para o 

compositor, o trabalho ainda não estava sendo exibido publicamente. Depois de 

certo tempo, sabendo que era preciso usar splice, Antunes abastecia seu estoque 

comprando-o na Optica Lux. 

Em meio a essas experimentações, aliadas ao seu conhecimento prévio de 

eletrônica, era natural que Antunes pensasse em usar sons criados eletronicamente 

para suas composições. O primeiro aparelho que construiu com este intuito foi um 

gerador de onda dente-de-serra, baseado em um circuito de osciloscópio e extraído 

de uma revista chamada Radio Técnica, ainda em 1961. Além do circuito 

propriamente dito, havia uma adaptação para seu uso num contexto musical – uma 

roda de duratex ligada a um potenciômetro que determinava as alturas, semelhante 

à roda de modulação, ou pitch wheel, dos sintetizadores comerciais atuais. Valsa 

Sideral, considerada a primeira peça eletrônica brasileira (Leite, 2000), foi feita 
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utilizando-se deste aparelho juntamente com material pré-gravado e repetido – o 

loop, termo que Antunes não conhecia e em seu lugar propôs fita fechada, que não 

teve muita aceitação. Até então, Antunes possuía algum equipamento para suas 

composições montado na sala de estar da casa de seus pais, que logo veio a ser 

chamado de Centro de Pesquisas Cromo-Musicais. 

A leitura deste tipo de literatura técnica serviu-lhe de base para a construção 

do instrumento seguinte: um reverberador de mola. Este tipo de equipamento era 

usado com freqüência em estúdios de música comercial, e Antunes conheceu um 

tipo assim no estúdio da gravadora Odeon. Novamente extraído de uma revista, 

montou um pequeno reverberador que foi usado também neste início de carreira. 

Um pouco depois, em 1964, Antunes descobre num sebo numa calçada da 

avenida Rio Branco outro esquema eletrônico interessante, o do Theremin (Garner, 

1957). O esquema original descrevia um modelo valvulado com duas antenas, como 

o Theremin tradicional. Antunes, no entanto, adaptou o circuito para que tivesse 

apenas uma antena, a que controlava a afinação. Montada com esferas em várias 

extremidades, como num galho de árvore, a antena tinha um visual chamativo, e o 

instrumento foi utilizado em diversas ocasiões tanto em concertos de música 

erudita (a maioria de autoria do próprio criador do Theremin e de seus alunos) 

como em música popular. Dois anos depois, Antunes faz um segundo Theremin, 

transistorizado. Do tamanho de um rádio portátil, este aparelho, aparentemente 

não ganhou toda a simpatia de seu construtor, que achava o anterior mais confiável 

para execuções ao vivo. 

Esses dois instrumentos eram considerados exóticos pela maioria do público. 

Tanto que era possível fazer apresentações promovendo especialmente o aparelho. 

Foi por conta desse exotismo, unido ao som diferenciado dos demais instrumentos 

contemporâneos que ele também foi levado aos palcos dos então popularíssimos 

festivais de música popular brasileira, defendendo algumas canções como Cavaleiro 

Andante, em 1968 no IV Festival da Record. É interessante notar que, no mesmo 

festival, os Mutantes e Tom Zé defenderam a música 2001, também com um 

instrumento semelhante construído por Cláudio César Dias Baptista, irmão de um 

dos Mutantes, e que também havia lido a respeito numa revista americana. 

Até então, Antunes não tinha muito espaço para a exibição de seu trabalho, 

pelo menos o de cunho eletroacústico. Tendo ingressado na Escola Nacional de 

Música (atual UFRJ) em 1960 e fazendo bacharelado em física na Faculdade 

Nacional de Filosofia a partir de 1962, o compositor vivia uma vida dupla: 
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Enquanto podia estudar com Henrique Morelembaum, José Siqueira e Eleazar de 

Carvalho em uma escola, a outra podia lhe dar subsídios teóricos para o trabalho 

com música eletrônica, além de ser uma maneira de contentar a família com uma 

“carreira que desse futuro, como engenharia...” (Antunes, 2001). Ao mesmo tempo, 

compunha peças instrumentais convencionais, que eram exibidas em 

apresentações na Escola de Música e criava peças eletroacústicas com pouquíssima 

informação e sem nenhum público para ouvi-las. Um de seus professores, Henrique 

Morelembaum, soube desse trabalho “subterrâneo” e o incentivou a continuar, e até 

mesmo a exibi-lo. Com isso, Antunes começou uma segunda fase de composição, 

misturando instrumentos acústicos e eletrônicos, apresentando as peças em 

programações da Escola de Música. 

Em 1966 Antunes soube da chegada de um brasileiro que estudou na França 

e que fazia um tipo de música semelhante ao seu, Reginaldo de Carvalho. O fato 

deste último ter feito peças eletroacústicas desde o fim da década de 1950 tornou a 

aproximação dos dois natural. Seu primeiro encontro deu-se num festival, 

promovido por Pascoal Carlos Magno na Fazenda do Arcozelo naquele mesmo ano. 

Um pouco depois, Reginaldo de Carvalho foi nomeado diretor do Conservatório 

Nacional de Canto Orfeônico, posteriormente chamado de Instituto Villa Lobos e 

convidou Antunes a ir trabalhar lá. “Posso levar meu equipamento?”, foi a 

pergunta. Reginaldo concordou e Antunes retirou da sala de estar de seus pais o 

Centro de Pesquisas Cromo-Musicais e o levou para um lugar que, entre outras 

vantagens, tinha ao menos um melhor tratamento acústico.v 

Por um curto período de tempo, Antunes pôde participar de uma escola que 

tinha por objetivo a divulgação de novas maneiras de se fazer música, como é o 

caso da música eletroacústica, ao lado de formas mais convencionais. Sob a direção 

de Reginaldo de Carvalho, a escola tinha por slogan o seguinte imperativo: Conheça 

a música do seu tempo, para não ter que reconhecê-la, em futuro próximo, como 

música do passado (Neves, 1980, p. 115). Evidentemente, a escola era composta de 

professores e alunos que tinham alguma afinidade com este tipo de tendência. Vale 

a pena lembrar também que mesmo a música popular da época ainda não estava 

acostumada a ouvir guitarras numa música que pretendesse ser brasileira (Calado, 

1995, p. 148-151), como demonstraram as críticas àqueles que levavam estes 

instrumentos – para não falar de Theremins – aos palcos dos Festivais de Música 

Popular tão em voga na época.  
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Foi no Instituto Villa Lobos (IVL) que Antunes continuou suas pesquisas e 

composições até ser despedido, juntamente com Esther Scliar, Edino Krieger e 

Guerra Peixe no fim de 68 com a promulgação do AI-5. Durante este curto período 

de funcionamento houve uma preocupação com a divulgação de novas 

possibilidades de expressão musical, como a música eletroacústica, desde peças 

puramente eletrônicas, passando por outras de instrumentação mista e também 

sendo feitas para outras formas artísticas, como para trilhas de peças de teatro. Em 

1969, Antunes passou a trabalhar no Instituto Torcuato Di Tella, em Buenos Aires 

no lugar de outra brasileira, Marilene Migliari Fernandes que, por coincidência, 

assumiu seu lugar no Instituto Villa Lobos. Antunes só voltou ao Brasil em 1973, 

indo para a Universidade de Brasília onde é professor até hoje. 

Clomildo Suette 

Segundo Robert Moog (1992, p. 13), o então deão da Universidade de 

Columbia, na época em que ele era estudante lá, usava a seguinte frase para definir 

um engenheiro: “An enginner is someone who can do for two cents what any damn 

fool can do for three cents”. Seria curioso saber o que eles pensariam de Clomildo 

Suette quando soubessem que ele fabricou e vendeu um piano eletromecânico 

semelhante ao Rhodesvi americano por um terço do preço deste. 

Clomildo Suette não estudou engenharia. Na verdade, chegou a completar o 

quarto ano primário, apenas. Além disso, a única instrução formal que recebeu foi 

um curso de radiotécnica por correspondência do Instituto Monitor, semelhante ao 

que Jorge Antunes fez no Rio de Janeiro. Tornou-se músico profissional bastante 

jovem, mesmo sem frequentar escolas ou conservatórios. Tocando piano, sua 

técnica certamente deixava bastante a desejar e, não fosse pela orientação de um 

colega um pouco mais velho, o músico e arranjador Manoel Marques, talvez isso 

fosse um impedimento para seu desenvolvimento posterior. 

Manoel Marques é uma figura prestigiada em meio à comunidade luso-

brasileiravii. Desde a década de 1950 realizou como artista e músico uma série de 

eventos como shows específicos para a referida comunidade além de envolver-se 

com uma nova modalidade de comunicação – a televisão. A TV Tupi de São Paulo 

tinha, por volta de 1954, um programa chamado Portugal no Mundo e nele tocava 

um trio instrumental constituído por Manoel Marques na guitarra portuguesa, um 

violonista e uma criança de dez anos, Clomildo Suette, tocando acordeon. Nesta 

época, Manoel Marques deu a orientação necessária para que Suette conseguisse 
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desenvolver-se no instrumento. Este, por sua vez, demonstrava criatividade 

suficiente para que seu tutor o incentivasse a tornar-se também um artista. 

Em 1962, quando Suette completou dezoito anos, formou seu próprio 

conjunto, o Musiquatro, junto com seu irmão Cláudio. Este grupo, como diversos 

outros da época, tocava em festas e bailes na capital e interior do Estado chegando, 

a certa altura, a viajar pelo Brasil inteiro e até para a Argentina. Este conjunto 

durou quase 22 anos e foi nele que Suette, tecladista, começou a desenvolver um 

protótipo de “baixo com teclas”. No Musiquatro, Suette já usava um piano elétrico 

Wurlitzer, de uma firma americana também conhecida pela fabricação de juke-

boxes. Além deste, também havia um órgão Caribean, nacional, que ficava em cima 

do piano elétrico. Naturalmente, o conjunto tinha um contrabaixista, mas algumas 

mudanças começaram a acontecer com a popularização de outro conjunto 

semelhante, o Três do Rio. Este grupo diferenciava sua apresentação de outros 

semelhantes fazendo com que seus integrantes tocassem mais de um instrumento. 

Dessa forma, o baterista também cantava, o tecladista podia tocar instrumentos de 

sopro e assim por diante. Dado o sucesso desta estratégia, aliado ao fato de que um 

dos componentes do Três do Rio era irmão de Clomildo, o Musiquatro começou a 

mudar seus integrantes de um instrumento para outro na própria apresentação. 

Com isso, o contrabaixista passou a cantar e tocar gaita, dentre outros 

instrumentos de sopro, o que o impossibilitava de tocar contrabaixo. Para que a 

sonoridade do grupo não ficasse deficiente nos graves, o próprio Suette passou a 

fazer as partes destinadas ao contrabaixo com seus instrumentos de teclado. 

Naturalmente, o piano elétrico não era projetado para tal tarefa e o resultado 

devia ser bastante insatisfatório. Suette começou então a tentar criar ele mesmo 

um instrumento que pudesse se não imitar, pelo menos substituir 

satisfatoriamente, o som do contrabaixo no conjunto. Assim, inspirado no piano 

Wurlitzer, Suette fez o contrabaixo de teclas, como ficou conhecido o instrumento 

que tinha teclado e acionava algumas lâminas de aço cuja vibração era captada por 

bobinas eletromagnéticas. Esse instrumento, ainda que rudimentar, serviu como 

protótipo para um projeto mais ambicioso: a construção de um piano elétrico 

melhor que o Wurlitzer e que pudesse competir com o Rhodes, considerado então o 

melhor piano elétrico do mercado. 

A pesquisa para o contrabaixo de teclas durou aproximadamente dois anos, 

entre 1976 a 1978. Durante este período, Suette experimentou diversos tipos de 

materiais que poderiam servir para a construção das partes mecânicas e também 
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maneiras diferentes de se enrolar e montar as bobinas responsáveis pela captação 

das vibrações das lâminas de aço e transformá-las em um som interessante. A 

construção das teclas também foi resolvida com a construção de uma máquina 

capaz de cortar madeira no formato e tamanho de teclas de piano. Durante todo 

esse período, Suette não tinha a intenção de construir instrumentos musicais a não 

ser para ele mesmo, mas alguns fatos mudaram essa situação. 

Com o contrabaixo de teclas pronto, Suette começou a usá-lo nas 

apresentações do seu conjunto. Em uma delas, em São João da Boa Vista, algumas 

pessoas vieram procurá-lo, perguntando onde ele tinha conseguido aquele teclado 

diferente. Essas pessoas estavam ligadas à firma Saema, fabricante de 

instrumentos eletrônicos musicais, sediada naquela cidade. Daquele encontro, 

Suette obteve um acordo para produzir os teclados para um piano elétrico da 

própria Saema. Este instrumento não interessou Suette do ponto de vista musical 

por não ter possibilidades de se fazer dinâmica com a ação do teclado – em outras 

palavras, não era sensitivo. Outros instrumentos, como o Compac da Giannini 

tinham esse mesmo problema, que desagradava aos músicos em geral. Não havia a 

possibilidade de se fazer a dinâmica durante a execução; isso só era possível em 

pianos eletromecânicos como os Wurlitzer e Rhodes, além dos pianos acústicos 

comuns. Suette produziu jogos de teclado para a Saema por aproximadamente um 

ano, o que deve ter ajudado no financiamento do seu projeto particular. 

Enquanto tocava no Musiquatro e produzia teclados para a Saema, Suette 

ainda perseguia a ideia de fazer um teclado eletromecânico com uma tessitura 

maior, como a dos pianos elétricos importados. Segundo ele, os sons graves eram 

mais fáceis de produzir, daí o uso do contrabaixo de teclas. Mas o piano completo 

lhe custou mais dois anos de pesquisas baseadas em tentativa e erro, uma vez que 

ele não tinha acesso a informações em livros. Muitos dos problemas eram de ordem 

mecânica. 

Eu usei muitas coisas, é difícil de lembrar. Por exemplo, o eixo dos martelos gastava. 

Eu não coloquei embuchamento no eixo, acreditei que não fosse gastar, porque o 

martelo gira muito pouco, mais ou menos 20 por cento de uma volta, ele só vai dar uma 

levantadinha e voltar, então achei que não ia gastar, mas gastava. Outra coisa, o tipo de 

feltro que eu usei começava a desfiar. A têmpera do aço para as lâminas estava errada, 

estava quebrando. Ela tinha que vibrar mas não podia quebrar. Com a têmpera eu me 

enganei completamente quando fiz a primeira. Eu tive que descobrir a têmpera certa do 

aço pra ele fazer a vibração longa, como eu queria e ao mesmo tempo não quebrar, 

como quebrava a do Fender [Rhodes] (Suette, 2002). 
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O objetivo de Suette era conseguir construir um instrumento robusto, que 

não quebrasse, melhor até do que o próprio Rhodes, que de fato não tinha lâminas, 

mas uma espécie de diapasão junto com pinos de aço que muitas vezes quebravam. 

O fato de ter um conjunto musical que podia servir de “laboratório” para o seu 

instrumento também foi fundamental. Enfrentando os problemas rotineiros de um 

conjunto de bailes, qualquer instrumento musical tem sua resistência testada sob 

diversos aspectos, desde variações de tensão elétrica bruscas até ambientes 

inadequados, como festas ao ar livre, sereno e pó. Depois de dois anos modificando 

seu protótipo original, Suette achou que tinha conseguido fazer seu instrumento da 

maneira que lhe satisfazia. Dali em diante, pensava ele, poderia usá-lo para 

qualquer trabalho. 

Um desses trabalhos fora do Musiquatro onde Suette levou seu piano foi uma 

gravação em 1981. Por ali estava também o cantor e produtor de televisão Moacyr 

Franco que, curioso, perguntou a Suette que instrumento era aquele. Sabendo que 

foi o próprio Suette que o construiu, quis comprá-lo. O construtor, por sua vez, não 

tinha intenção de vender um piano que lhe custou dois anos de trabalho. Propôs 

construir outro igual, com um mês de prazo, que Moacyr Franco aceitou. Suette 

voltou para casa e, com a ajuda de seu irmão, seu pai e um primo, montaram o 

instrumento encomendado. Naturalmente, todos os problemas encontrados na 

confecção do primeiro instrumento foram evitados no segundo. 

Uma vez nas mãos de Moacyr Franco, o piano construído por Suette obteve 

grande visibilidade. Sendo levado pelos estúdios onde o artista trabalhava, várias 

outras pessoas ficaram sabendo da existência de alguém que construía um piano 

elétrico no Brasil por aproximadamente um terço do Rhodes americano e cuja 

construção e qualidade não deixavam muito a desejar (isto é, o piano Suette não 

tinha apenas um terço da qualidade do instrumento importado, em termos 

subjetivos). Assim como no caso do Theremin e dos sintetizadores analógicos 

citados no capítulo anterior, uma mistura de visibilidade, custo baixo e tecnologia 

disponível criaram condições para que o piano elétrico Suette fosse desejado pelo 

meio musical como uma alternativa satisfatória ao então pouco acessível Fender 

Rhodes. 

Ainda em termos de visibilidade, outro evento contribuiu grandemente para a 

promoção do instrumento. Na segunda metade da década de 1980 a Grendene, 

fabricante de calçados, fez uma campanha publicitária pela televisão de um de seus 

produtos, a sandália Melissa. A propaganda mostra o cantor Jair Rodrigues e o 
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tecladista Caçulinha, este último tocando um piano Suette. Por um golpe do acaso a 

edição das imagens faz com que o logotipo do piano aparecesse claramente, fazendo 

com que o instrumento tivesse sua própria promoção às custas da propaganda da 

sandália. Daí em diante, muitos músicos referiam-se ao instrumento como o “Piano 

da Sandália Melissa”. Segundo o fabricante, vários artistas começaram a procurá-lo 

referindo-se à propaganda da sandália (Suette, 2002). 

Nunca foi feita publicidade do instrumento (a não ser o caso não-intencional 

mencionado acima), pois a empresa familiar não dava conta dos pedidos recebidos 

mesmo com a “pouca” divulgação que era feita do instrumento. O piano foi 

construído entre 1981 até o início da década de 1990, aproximadamente. Uns 

poucos milhares de pianos foram feitos e vendidos nesse período, atingindo uma 

produção de até 25 pianos/mês. Pai, irmão e primo eram os outros integrantes da 

pequena empresa. Para aumentar a produção ainda mais, seria preciso um grande 

investimento, algo que Suette estava hesitante em fazer.  

Ali não tinha tecnologia [para construção em escala industrial]. Se você colocasse 

pessoal estranho para trabalhar, não iriam saber. A gente, pra fazer ferramentaria e 

produzir esse piano em grande escala, teria de ter uma fortuna na mão que eu não sei 

se a gente iria preferir pegar essa fortuna e não fazer nada. Nós precisávamos ganhar 

dinheiro e íamos batalhando e produzindo aos poucos. Começamos fazendo um piano 

por mês, eu e meu irmão. Depois dois, três, quatro, cinco, dez, vinte... Chegou até uns 

25 pianos por mês (Suette, 2002). 

Durante todos esses anos o piano passou por poucas mudanças (mais 

detalhes sobre sua construção no capítulo Fase 3 – Performance Tecnológica: 

Invenção). Houve pelo menos uma tentativa de se fazer um acordo com um 

fabricante de instrumentos musicais nacional – a Giannini – mas o acordo não foi 

adiante por falta de acordo entre as partes. Outra firma brasileira tentou copiar o 

instrumento. Tendo comprado um do próprio Suette, este foi desmontado numa 

bancada mas, aparentemente, as pessoas que o desmontaram não conseguiram 

sequer montá-lo de volta, desistindo, então, de tentar copiá-lo. 

Naturalmente, o aperfeiçoamento e barateamento dos sintetizadores digitais, 

com sons gravados e teclados com sensibilidade iriam, a médio prazo, limitar 

severamente o mercado de pianos eletromecânicos. A introdução do sintetizador 

Yamaha DX-7, por exemplo, fez com que todo o meio musical voltasse os olhos para 

esse novo tipo de instrumento. No caso, o DX-7 pesava apenas 13kg, em contraste 

dos 40kg do Rhodes. Um dos sons característicos do DX-7 era justamente o som de 

piano elétrico que, se não tinha todas as possibilidades expressivas do piano 
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eletromecânico, pelo menos não desafinava e tinha uma relação sinal/ruído bem 

melhor que aquele, uma vez que não tinha bobinas para captação do som e sim um 

processador digital utilizando-se de técnicas de síntese FM, desenvolvida anos 

antes por John Chowning na Universidade de Stanford (Pinto, 1999a). A grande 

vantagem do piano eletromecânico em relação aos sintetizadores passaria a ser a 

ação do teclado que era semelhante ao do piano acústico. Nesse aspecto, o DX-7 foi 

bastante criticado desde o início. Seu teclado era muito leve e sua mecânica muito 

barulhenta. É claro que este tipo de problema foi resolvido com o lançamento de 

outros teclados e o advento do padrão MIDI que permitia usar o som de um 

instrumento tocando-se com outro – o chamado controlador. 

Antes que os aperfeiçoamentos dos sintetizadores digitais diminuíssem as 

vendas dos pianos eletromecânicos como o Suette de maneira irreversível, um outro 

fato encurtou a vida deste instrumento: o chamado Plano Collor. 

A hora que a gente viu que não dava mais foi quando o Collor fechou o banco e ninguém 

mais tinha um tostão. Você tinha 50 cruzeiros no bolso. Eu tinha 50 cruzeiros. Você 

não podia mais gasolina no carro, porque você não podia gastar NADA daqueles 50 

cruzeiros. Quem tinha intenção de comprar o piano mudou de ideia, porque não tinha 

mais o dinheiro, então o mercado parou, ficou meses parado. Parecia que o mundo 

tinha acabado. Você se lembra que, se você quisesse vender o seu carro pra comprar 

comida, seu carro não valia nada. [...] Então, a gente parou. Depois de um tempo, as 

pessoas voltaram a ligar procurando o piano, só que a freqüência caiu muito e a gente 

viu que tinha que parar porque daquele jeito não iria dar pra continuar. Aí, começamos 

ver algumas coisas importadas [instrumentos musicais], muito boas, por sinal (Suette, 

2002). 

Logo após o Plano Collor, a aberturas das importações foi, como no caso de 

muitos outros depoentes, um marco. “A abertura das importações, que foi muito 

bom pra todo mundo, fez entrar o instrumento eletrônico no Brasil fácil” (idem, 

ibidem). Clomildo Suette, após um período sem ter uma atividade definida como no 

caso do piano, passou a dedicar-se a inventar e fabricar acessórios para 

condomínios residenciais. Sua nova firma, Primos Suette, é responsável por diversos 

aparelhos que são consumidos por clientes do país inteiro. Suette tem quatorze 

patentes que lhe garantem um negócio bastante atraente, ainda que estressante. 

Além disso, é dono de um pequeno estúdio doméstico, onde ainda realiza gravações 

como tecladista e produtor para artistas iniciantes. 
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A gente não deve nada pra ninguém fabricando coisas para prédios. [...] Cresceu muito a 

dor de cabeça, também. Fui parar no psiquiatra. Estou tomando remédio de psiquiatra 

“tarja preta”. Se eu não tenho o meu estudiozinho pra fazer o meu sonzinho, que é a 

minha “cachaça”, já que eu não bebo, acho que eu já tinha ido parar não sei aonde, já 

teria ido fazer aquela viagem longa, aquela que você não volta [risadas]. Mas foi muito 

bom fazer o piano, tudo o que a gente fez em relação a ele foi muito bom, foi bom pra 

nós, pra quem comprou, foi bom pra todo mundo (Suette, 2002).  

Cláudio César Dias Baptista 

Tendo realizado trabalhos como luthier, técnico de som, em eletrônica e como 

escritor, Cláudio César Dias Baptista - ou CCDB, como ele mesmo se denomina - 

teve uma formação das mais peculiares dentre todos os personagens pesquisados 

para este trabalho. Nascido em 1945 - ele mesmo lembra que “...dois dias depois 

findava a Segunda Guerra Mundial” (Baptista, 1992), desde a infância manifestou 

interesse por ciência e tecnologia. No início da década de 1960 frequentou o 

Planetário do Ibirapuera em São Paulo, associando-se a outros diletantes de 

astronomia. Além de estudar o assunto, CCDB também trabalhou como técnico de 

som em alguns eventos promovidos pela Escola Municipal de Astrofísica, que ficava 

ao lado do Planetário. Tanto a astronomia quanto a sonorização de ambientes 

tornaram-se áreas de interesse em outras fases da vida do rapaz. Por exemplo, 

durante toda a sua carreira CCDB participou de diversas publicações, cujo assunto 

era o som e os aparelhos que existiam para sua manipulação, mas este tema, ao ser 

apresentado, muitas vezes foi pontuado com conceitos que misturavam astronomia, 

misticismo e ficção científica. 

Ainda na adolescência, o interesse de Cláudio voltou-se para música, 

especificamente o rock. Começou a aprender a tocar guitarra, e chegou mesmo a 

ensinar os primeiros rudimentos a seu irmão mais novo, Sérgio, mas não levou essa 

empreitada muito à frente. Ao invés de tocar guitarras, CCDB preferiu aprender a 

construí-las, tornando-se assim um luthier autodidata. Examinando modelos de 

guitarras importadas como Fender e Gibson, Cláudio tentava copiá-las, na intenção 

de dominar o processo de construção destes instrumentos. Além disso, pesquisava 

formas de melhorá-los com alguma modificação estrutural ou circuito adicional. 

Melhor sorte como músicos tiveram Sérgio e seu outro irmão, Arnaldo, que 

formaram em 1966 o conjunto Os Mutantes, juntamente com Rita Lee. O nome do 

grupo foi dado pelo diretor de programa de televisão Alberto Helena Jr. (Calado, 

1995, p. 85) e posteriormente tornou-se um importante representante do 

movimento tropicalista, juntamente com outros artistas como Gilberto Gil, Caetano 
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Veloso e Tom Zé. O conjunto serviu como laboratório para uma série de 

experimentações de cunho estético e tecnológico – o conjunto era conhecido pelo 

seu deboche frente às convenções da época, desde a roupa que vestiam até o teor 

das letras que cantavam. Além disso, tiveram papel significativo na introdução de 

guitarras amplificadas na execução de música popular brasileira, bem como outros 

instrumentos eletrônicos, muitos deles criados por CCDB especialmente para o 

grupo. 

Dentre outros instrumentos criados nesta época, destaca-se a Guitarra de 

Ouro, um instrumento feito sob encomenda para Raphael Villardi, seu colega desde 

os tempos do Planetário: 

O Raphael Tadeu Villardi da Silva, cujo nome do meu filho é em homenagem a ele. Ele 

chegou à minha oficina, onde eu já fazia guitarras sólidas – primeiro copiei todas as que 

existiam pra adquirir conhecimento, todos os modelos Gibson, todos os modelos 

Fender, aprendi para fazer minhas guitarras. Aí, lancei os meus modelos de guitarras 

sólidas, com chaves no cabo, vários pedidos de patente, algumas que ficaram em mãos 

do Pier-Angelo [sócio de CCDB, veja adiante]. O Raphael me pediu pra fazer a melhor 

guitarra do mundo. Posso fazer, mas vai custar muito caro, não tenho como financiar. 

Eu pago! Então, fiquei oito meses trabalhando o tempo todo no par de guitarras. A 

primeira guitarra era o protótipo, onde se fazia as experiências e, se desse certo, 

passava para a segunda. Mas tudo deu certo, eu tinha a guitarra inteira na cabeça. 

Naquele tempo eu era mais novo, eu conseguia memorizar todas as medidas, enxergar a 

guitarra em três dimensões, transparentemente, tudo funcionando, e ao mesmo tempo 

todo o processo de confecção de tudo pra chegar na guitarra final (Baptista, 2000). 

Cláudio César patenteou a marca Regulus e através dela começou a fabricar 

instrumentos musicais, pedais de guitarra, amplificadores e caixas em pequena 

escala. Além da própria Guitarra de Ouro, é desta época o Supercontrabaixo e 

guitarras mais simplificadas, destinadas à produção em série. Cláudio César 

sempre identificou-se como um artesão, avesso a grandes empreendimentos, mas 

fez pelo menos uma tentativa para a fabricação em larga escala de instrumentos 

musicais e, para isso, não poderia mais trabalhar sozinho. 

O problema encontrado de imediato ao se querer produzir produtos em série é 

a infraestrutura necessária para fabricá-los. No caso de Cláudio César, a solução foi 

associar-se a um fabricante de peças plásticas automobilísticas, Pier-Angelo 

Cerfoglia. Na mesma época, a CACEX (Câmara de Comércio Exterior) buscava 

meios de incrementar a exportação de produtos fabricados no país. Procurada pelos 

dois sócios, o órgão governamental interessou-se pelo projeto da Guitarra de Ouro e 

chegou a encomendar uma reportagem à Folha de São Paulo como forma de fazer 

publicidade do instrumento. De fato, pelo menos um representante estrangeiro 
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interessou-se pelo projeto e sugeriu a construção de 1900 unidades do instrumento 

para que fossem colocados em diversos pontos de exposição da Europa. Um salto 

quantitativo dessas dimensões era impossível para a pequena fábrica, que mesmo 

assim tentava imaginar uma estratégia para cumprir com a demanda proposta. 

Infelizmente, um fator externo contribuiu para que o projeto todo fosse 

abandonado. Pier-Angelo teve sua mão esmagada por uma injetora de plástico, 

desistindo de diversificar seus negócios. Desfez a sociedade com Cláudio César, 

pagando-lhe pelo projetos feitos, mas desistindo de levar qualquer um deles à 

frente. Foi o mais próximo que CCDB conseguiu chegar de uma produção industrial 

de instrumentos musicais. 

O artesão logo percebeu que a inventividade de um criador não era a única 

característica de um projeto bem sucedido. Desejando aprender mais sobre o 

gerenciamento de projetos que poderia vir a ter, ingressou na Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, ou FGV. 

Cursou até o último ano mas, como que para não ter chances de desviar-se de seu 

objetivo original, não se formou. Afinal, ele só desejava aprender, dizia. Um fruto de 

sua estada lá foi a descoberta do método PERT – Program Evaluation and Review 

Techniqueviii, que aplicou inicialmente numa empresa de um colega seu, as 

Indústrias Mecânicas Haydn, uma fábrica de lavadoras de roupa, que teve sua 

produção incrementada e que foi resgatada de sérios problemas financeiras. O 

segundo uso do Pert foi a fabricação de um novo sistema de som para os Mutantes, 

e por muitos anos serviu como guia para as iniciativas de CCDB como um 

empresário-artesão. 

Posteriormente, CCDB interessou-se pela construção de mesas de som, 

inicialmente projetadas para o conjunto dos irmãos, mas depois também fazendo 

projetos para teatros como o da FIAM – Faculdades Integradas Alcântara Machado. 

É válido lembrar que as mesas – nacionais e importadas - construídas nessa época 

não serviam apenas como misturadores. Muitas, como as que CCDB fez, tinham 

embutidas toda a seção de potência, ligando-se as caixas acústicas diretamente a 

elas. Com isso, suas dimensões eram muito grandes, e sua construção podia 

demorar meses – ainda mais considerando-se o ritmo e cuidado artesanal de seu 

construtor. Envolvido na construção deste tipo de equipamento, Cláudio novamente 

procurava aprimorar algum componente ou ligação de forma a que o desempenho 

total do equipamento fosse mais eficiente. Pesquisas nesse sentido foram feitas na 

escolha de componentes especialmente escolhidos para funções vitais do sistema. 
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Cláudio chegou a desenhar suas próprias caixas acústicas, fundir cornetas em 

alumínio, criar seções de amplificação com fontes de alimentação separadas, e até 

mesmo a escolher um tipo de transístor em detrimento de outro, como ele mesmo 

se lembra: 

Eu estava procurando o transístor BC-109C e só queria o C não porque ele aguentasse 

mais tensão do que o ‘B’, ou o ‘A’, ou o que não tinha letra nenhuma, mas porque o som 

da distorção dele auditivamente era diferente do som dos outros iguais a ele, mas com 

tensão diferente (Baptista, 2000).  

Este tipo de afirmação chamou a atenção de Leonardo Bellonzi, proprietário 

da Filcres, uma loja de componentes eletrônicos na rua Santa Ifigênia, em São 

Paulo. A loja tinha um folheto, uma espécie de catálogo de preços com os principais 

componentes vendidos por ela, que acabou tornando-se uma referência do mercado 

para a aquisição de componentes eletrônicos, mesmo de outras lojas. Leonardo 

estava pensando em tornar este folheto uma revista, dado seu sucesso, e o contato 

com CCDB parecia ser o componente que faltava para ir em frente com a 

empreitada. Apesar de nenhum dos envolvidos ter contato anterior com jornalismo 

ou edição de periódicos, foi lançada em fevereiro de 1977 pela Editele a Revista 

Nova Eletrônica, que chegou a ter 45.000 exemplares editados mensalmenteix. A 

partir deste primeiro número, CCDB iniciou uma série de artigos descrevendo a 

teoria e montagem de módulos de um sintetizador, chamado Sintetizador CCDB 

para Instrumentos Musicais e Vozes, ou também CCDB-1. O instrumento 

originalmente foi projetado para seu irmão Sérgio, mas saiu publicado nos 

primeiros números da revista como uma série de módulos, sendo que os kits desses 

módulos podiam ser comprados na própria Filcres. 

Depois do quarto módulo do sintetizador publicado, a revista começou a ter a 

sua orientação mudada pela própria diretoria. Os artigos dedicados à informática 

começavam a predominar, em detrimento dos artigos de áudio. CCDB não 

concordava com esta nova orientação pois, além de ter um espaço menor para seus 

próprios artigos, não via aquilo como algo bom para o público que a revista havia 

cativado, isto é, um público consumidor de produtos de áudio. Cláudio César saiu 

da revista, que começou a ter uma tiragem menor, até que seus proprietários o 

chamaram de novo para tentar frear a queda da popularidade da mesma. CCDB 

concordou em voltar, ainda que relutando, pois via nesse tipo de trabalho o uso de 

seus conhecimentos administrativos principalmente, mas conseguiu terminar boa 

parte dos artigos que havia começado, tempos antes, na revista. Além do 
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sintetizador, escreveu sobre muitos outros assuntos, como sonorização de grandes 

ambientes, projeto de caixas acústicas, amplificadores, alarmes, 

intercomunicadores, pedais de guitarras, reportagens sobre fábricas de 

componentes eletrônicos dentre outros assuntos. 

A revista Nova Eletrônica foi, como será visto, um importante meio de 

divulgação de equipamento eletrônico, em especial o musical, dada a habilidade de 

CCDB em escrever artigos interessantes sob vários aspectosx. Neles, pode-se 

identificar uma mistura entre o assunto técnico, filosofia de vida, exoterismo e 

também uma boa dose de humor, que certamente influenciou uma grande parcela 

do público leitor. Este público pode não ter construído o sintetizador idealizado por 

CCDB, mas certamente obteve muita informação a respeito deste tipo de 

instrumento pela leitura daqueles artigos, informação esta que foi útil na aquisição 

de instrumentos importados, por exemplo. 

Durante a confecção destes artigos, seria natural esperar que CCDB também 

tivesse necessidade de informação técnica atualizada e confiável. Para obtê-la, ele 

comunicava-se diretamente com os fabricantes de alto-falantes, como a americana 

JBL, microfones, como a Shure e assim por diante. Não só ele valia-se desta 

estratégia como também a declarava para seus leitores e até mesmo os estimulava a 

fazerem o mesmo, fornecendo em diversos textos os endereços para 

correspondência destes fabricantes e até mesmo dando conselhos para que os 

leitores tivessem suas cartas respondidas por eles. Esta fonte de informação, 

segundo o artesão, seria a mais confiável de todas, pois estaria vindo diretamente 

do fabricante, cuja objetividade em seus folhetos o impressionavam e lhe davam 

matéria prima para suas próprias pesquisas. 

Em 1978, CCDB mudou-se para Itaipava – RJ, onde por uma série de motivos 

pessoais, recomeçou a vida. Lá ele fazia a manutenção de equipamentos 

importados, mas também começou uma série de aparelhos que manteve em 

produção ao longo dos anos. Pode-se classificá-los em dois grandes grupos: 

amplificadores e mesas de som. Desfrutando de seu prestígio como o ex-escritor da 

Nova Eletrônica e irmão dos Mutantes, CCDB teve ótimas oportunidades de fornecer 

produtos a um público até então desconhecido por ele. Por exemplo, foi dele a 

primeira linha de amplificadores transistorizados usados por trios elétricos no 

nordeste. Seu primeiro cliente foi justamente o Trio Elétrico Dodô e Osmar, um 

importante grupo deste gênero musical. Devido às condições críticas de trabalho do 

equipamento, conseguir fazer um sistema que não quebrasse depois de várias horas 
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de operação ininterrupta era um desafio para muitos fabricantes, que nem sempre 

tinham seu equipamento inteiro depois de uma noite de show. Mas o equipamento 

de CCDB passou no teste, e com isso o artesão conquistou mais um mercado para 

seus produtos de áudio. 

É interessante notar que, para adquirir um produto CCDB, não bastava ao 

cliente apenas dinheiro. Para que lhe fosse dada a garantia de cinco anos sobre 

qualquer aparelho, o cliente deveria comparecer pessoalmente à casa do artesão e 

ouvir dele todas as explicações, não somente sobre o aparelho específico, mas 

também sobre a teoria de funcionamento daquele tipo de produto. A venda de um 

único amplificador ou mesa poderia levar uma tarde inteira e era ministrado um 

curso de áudio em miniatura. Para melhor atender às necessidades que ele mesmo 

criou, CCDB também escreveu uma série de folhetos. Alguns eram uma espécie de 

“manual do usuário” de um produto específico. Mas havia outro grupo de folhetos 

que descrevia o uso genérico de determinado aparelho. Por exemplo, se o cliente 

adquirisse uma mesa de som, como a Flightstudio, teria direito (e obrigação) de 

levar também o manual da mesma, bem como outro, intitulado Mesas e Uso. 

Além de mesas e amplificadores, CCDB continuou uma série de experiências 

com equipamento de som, que eventualmente eram incluídos como partes 

integrantes daqueles dois grandes grupos de equipamento. Em meio a estas 

pesquisas ele criou vocoders, analisadores de espectro, captadores de guitarra e 

contrabaixo, chamados Captador milagroso e Hi-Pick, dentre outros. Quanto aos 

amplificadores e mesas, ao longo dos anos esses projetos foram sendo 

aperfeiçoadosxi. As mesas, por exemplo, passaram a dispor de mais canais e ter seu 

tamanho cada vez mais reduzido. O projeto que melhor exprime isso foi o 

CADDMIX, um mixer de 12 canais com área praticamente igual a uma folha sulfite 

(295 x 207 x 33mm) e pesando 720g sem a fonte de alimentação.  

Os amplificadores, por sua vez, foram ganhando potência e recursos 

adicionais, como mixers, compressores e equalizadores embutidos. O último modelo 

foi o Turbo Compressor Quad 2000, com um mixer de dez canais, dois 

equalizadores paramétricos, dois compressores, e outros recursos. Este sistema 

integrado poderia ser ligado aos microfones de um lado e às caixas acústicas do 

outro, prescindindo de equipamento adicional. Seguindo a vocação de instrutor, 

CCDB escreveu mais de trezentas páginas de texto com intruções detalhadas sobre 

como ligar e configurar este aparelho, numa infinidade de possibilidades e 

ultrapassando em muito a mera explicação do funcionamento do aparelho. 
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Aterramento, fase, potência e outros conceitos são discutidos e explicados, de forma 

a dar ao cliente a mais completa informação possível para o bom uso do aparelho. 

Foi montando equipamentos como esse e dando cursos sobre sua utilização para 

cada cliente que CCDB começou a precisar de mais espaço, tanto para o 

atendimento do público como para a montagem dos produtos. 

Poucos anos depois de ter se mudado para Itaipava, CCDB adquiriu um 

quitinete no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Aos poucos o negócio foi 

crescendo, com a compra de mais apartamentos no mesmo prédio, e a partir daí 

começou uma outra fase na sua carreira como empresário-artesão: 

No começo, nós morávamos numa saleta de 3x6m e tudo era feito lá. A sala parecia um 

submarino ou uma astronave, era toda acarpetada até no teto, espelhos numa parede 

pra mudar o tamanho aparente e a luminosidade dentro, baús suspensos, com portas, 

todo atapetado onde guardava-se os amplificadores e material [...] Chegamos a ser 14 

técnicos autônomos que trabalhavam e moravam nessas cinco saletas, quitinetes do 

mesmo tamanho. Até que, depois de passado algum tempo – o plano era comprar dez 

quitinetes, depois alugar e fazer o que fazemos hoje, porém mais “calçados” – poder 

expandir pra um lugar maior, poder crescer, virar indústria se quisesse, onde tivesse 

espaço (Baptista, 2000).  

Entre 1988 até 1993, CCDB fez a pequena firma familiar crescer, e durante 

este período fabricou e vendeu aproximadamente 1300 amplificadores e 350 mesas 

de som de vários modelos, todos fabricados ali. Porém, no fim desse período 

começou o declínio. 

Primeiro, as pessoas que trabalharam comigo não se apaixonaram pela ideia de criarem 

a empresa e continuarem, de aprenderem mais sobre administração e sobre eletrônica, 

apesar de eu dar frequentemente um curso. Revisava, repassava tudo, eu é quem 

continuava a administrar e a projetar os aparelhos e minha mulher, a Dalgiza, sempre 

fazendo a parte financeira. O pessoal começou a diminuir, cada um foi cuidar da sua 

vida, aproveitaram alguma coisa do que eu ensinei e o número de pessoas foi reduzindo, 

o custo fixo dos apartamentos aumentando, porque o condomínio subiu muito, [...] mais 

a globalização e a concorrência dos produtos estrangeiros entrando – já entravam de 

contrabando, mas passaram a entrar oficialmente (idem). 

De fato, a abertura das importações no começo da década de 1990 

influenciou o destino da maioria dos nomes pesquisados ao longo deste texto. Para 

CCDB, no entanto, havia um outro fator importante que não devia estar esquecido: 

a questão da miniaturização. Segundo ele próprio, há um limite para a montagem 

de equipamento usando-se componentes discretos. Para além dele, é preciso 

investir em outro tipo de ferramenta.  



 55 

 

 

Hoje, o problema é que os componentes diminuíram tanto que não podem mais ser 

montados com ferro de solda, alicate de corte e alicate de bico. Mas ainda existem 

componentes que cabem no rack de mesmo tamanho, ou algo semelhante a ele. Esses 

componentes passaram a ser placas e o rack passou a ser o computador. Ou o rack pra 

efeitos. Então, quem aprende áudio, quem sabe administração e quem tem a Chave do 

Tamanho [alusão ao livro de Monteiro Lobato] e é artesão, tem que estar consciente de 

que, naquele mesmo tamanho onde ele pode instalar inicialmente válvulas, depois 

transístores, mais tarde integrados e depois placas, pode continuar inclusive produtos 

de terceiros sem ter que se associar a fábrica alguma (Baptista, 2000). 

Esta Chave do Tamanho nada mais é que uma metáfora para a assimilação 

da miniaturização da eletrônica. O problema, é claro, não está somente na 

ferramenta a ser empregada, mas também no desenvolvimento da peça em si – a 

placa a ser colocada no equipamento, neste caso. Como foi visto no capítulo 

anterior, esse passo custa muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento e 

necessita de muita energia para transformar o ciclo de operação da empresa, 

adaptada a um tipo de processo industrial que lidava com componenentes 

discretos, e não com microprocessadores e software. Nota-se, também, a sua 

insistência em não querer associar-se a firmas estrangeiras.  

Você não deve prender-se às ferramentas. Se você mantiver sempre as mesmas 

ferramentas, o alicate, o ferro de solda, etc, você vai ter sempre que diminuir até o 

ponto em que vai precisar de um microscópio, um alicate microscópico e ferramentas 

que existem nas empresas que produzem em série e isso custa dinheiro, depende de 

associação, depende da sua submissão – seja à sociedade com terceiros, seja ao capital 

de terceiros. Eu tinha consciência, quando estudei administração e sempre fugi de 

associações. Eu continuei, não só sendo um individualista, mas também sendo um 

artesão e tendo sucesso (Baptista, 2000). 

Cláudio César Dias Baptista deixou de fabricar aparelhos eletrônicos em 

1994, quando mudou-se para a cidade de Rio das Ostras, no litoral do RJ. 

Aparentemente, seu timing foi muito sensível às mudanças que vinham 

acontecendo pelo mundo, a anunciada globalização. Mas, ao contrário do que possa 

parecer, ele considera-se vitorioso, e o fato de não mais trabalhar com equipamento 

eletrônico deve-se ao fato de que seu tempo agora dedica-se integralmente a um 

outro grande projeto, a confecção de um grande livro. Nele, ao que tudo indica, irá 

dar oportunidade ao copioso escritor de folhetos técnicos e publicitários de dar 

vazão à sua imaginação por caminhos menos técnicos e mais literários. 
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Guido Stolfi 

Engenheiro elétrico de formação, foi no curso de graduação da Poli-USP que 

Stolfi começou suas pesquisas com instrumentos musicais eletrônicos. Sua 

formação musical limitou-se a algumas aulas de violão – ele mesmo assumiu não 

conhecer música profundamente (Stolfi, 2000). No entanto, sua curiosidade por 

instrumentos musicais era despertada pela leitura de revistas eletrônicas como 

Popular Electronics, por exemplo. Assim como outros personagens ao longo desta 

pesquisa, Stolfi começou a montar os circuitos propostos de módulos musicais 

eletrônicos controlados por tensão, como VCAs, VCOs, etc. 

Em 1974, como estudante da Poli, Stolfi encontrou outro entusiasta do 

mesmo tipo de circuitos, Celso de Oliveira, então professor da escola. Através da 

sugestão deste último, foi feito um projeto para a construção de um sintetizador, 

posteriormente chamado de Sintetizador Modular Digital. O instrumento era 

monofônico e tinha módulos analógicos como amplificadores, geradores de 

envoltória, osciladores, geradores de ruído, filtros e outros, mas duas 

características o diferenciavam de outros instrumentos chamados de sintetizadores 

à época: a forma de onda que ele gerava dava-se por um processo digital e também 

havia a possibilidade de conectar-se o instrumento a um computador, tanto para 

que ele fosse tocado como para que ele fosse controlado em até três parâmetros 

simultaneamente através de uma interface digital, padrão RS-232, e três 

conversores D/A que podiam ser acoplados a qualquer parâmetro do instrumento. 

O primeiro computador que foi ligado ao sintetizador foi também um projeto 

da própria Poli, chamado Patinho Feio. Construído entre 1971 e 1972 pela equipe 

do Laboratório de Sistemas Digitais, é considerado o primeiro mini-computador 

brasileiro. Tinha um processador de 8bits, 4K bytes de memória principal, ciclo de 

máquina de 2 microssegundos e interfaces para unidade de fita de papel (como um 

terminal de teletipo), impressora, terminal de vídeo e plotter, sendo programado em 

linguagem de programação assembler. Seu nome veio, supostamente, como uma 

brincadeira ao Projeto Cisne, da Unicamp, que fez grande publicidade para ganhar 

um importante contrato para equipar fragatas recém adquiridas da Inglaterra pela 

Marinha Brasileira. O Patinho Feio de fato transformou-se em cisne, pois a Poli 

venceu a concorrência e assinou o tão ambicionado contrato (Dantas, 1988). É 

digno de nota que a Poli na época possuía pelo menos um computador bem mais 

poderoso, um IBM 1620. O estímulo em se projetar um computador com tecnologia 
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nacional vinha em grande parte na época pela pressão militar em não querer ficar 

dependente tecnologicamente de outros países numa questão tão delicada.  

A Poli deu suporte ao projeto do sintetizador fornecendo algum material, 

como alumínio para a estrutura externa do instrumento e componentes eletrônicos, 

bem como o uso de suas instalações, algumas sendo testadas com esse projeto, 

como é o caso do Laboratório de Circuito impresso, e posteriormente usadas nos 

demais projetos da Poli. Nenhuma organização de fomento à pesquisa participou 

desta iniciativa. 

Além da interface entre sintetizador e computador, havia um módulo de 

sincronismo que podia gerar e posteriormente ler esse sinal em uma fita magnética, 

como por exemplo um gravador de rolo ou cassete. Isso permitia que o sistema todo 

tocasse melodias superpostas sem intervenção manual. Com isso, era possível 

gravar peças polifônicas totalmente sincronizadas, e nisto a semelhança com os 

projetos de Wendy Carlos, de alguns anos antes, é muito grandexii, especialmente 

pelo fato de as primeiras peças serem também de J. S. Bach, como invenções e 

fugas. As experimentações não pararam aí, no entanto. Há transcrições em fita de 

papel de peças de Anton Webern (originalmente um quarteto de cordas), Rogers e 

Hammerstein (It’s a small world) e Edgard Varèse (Densidade 21-5).xiii 

Como subprodutos desta pesquisa podem ser citados a implementação do 

laboratório de circuito impresso da faculdade e o uso do instrumento para 

pesquisas como a de Dagomir Marchesi em teoria da informação. Além de Guido 

Stolfi, outras pessoas estiveram envolvidas, movidas especialmente pela curiosidade 

de ver um projeto eletrônico feito com finalidade musical. Como o próprio Guido 

disse, a grande motivação sempre foi “...ouvir o som sair do aparelho! A motivação 

era a curiosidade musical” (Stolfi, 2000). 

O projeto em si ganhou notoriedade no meio acadêmico, tendo sido 

apresentado no 1º Congresso Brasileiro de Acústica, na Universidade Federal do 

Paraná em 1979 (Stolfi, 1979).xiv O sintetizador, por outro lado, saiu pouquíssimas 

vezes da faculdade, não tendo sido usado em nenhuma outra aplicação ou mesmo 

por algum músico que tivesse interesse. Isso não impediu, contudo, que o grupo 

adquirisse uma certa “fama” na comunidade musical paulistana. Esta mesma fama 

levou Luiz Roberto de Oliveira a entrar em contato com Guido Stolfi para que ele 

consertasse seu sintetizador, um Arp2600 que Oliveira possuía. Foi esse mesmo 

instrumento que tinha sido usado, poucos anos antes, num dos primeiros cursos 

especificamente voltados para o uso de sintetizadores no Brasil. 
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Após o encontro entre Guido e Luiz, começou uma frutífera associação entre 

músico e engenheiro que, ao longo de alguns anos, veio a gerar na prática alguns 

circuitos até então inexistentes no Brasil. Luiz Roberto de Oliveira, que tinha à 

época o estúdio Norte Magnético, passou a sugerir e financiar alguns projetos de 

Guido Stolfi que seriam usados para integrar os instrumentos musicais que 

possuía. Um dos primeiros foi uma interface para que um Apple II controlasse um 

sintetizador Arp 2600, no início dos anos 80. Além do circuito, foi feito um 

sequenciador usando-se a linguagem BASIC e a partir daí começaram a aperfeiçoar 

o sistema como um todo. Além dos dois, Carlos Freitas, conhecido do Guido, 

ajudou no desenvolvimento do sotware. Posteriormente, foram adicionados recursos 

para controlar também um Sequential Circuits Prophet-5, além dos 

aperfeiçoamentos que o programa de sequenciamento ia ganhando. É interessante 

notar a motivação que os movia, algo em torno da curiosidade, mesmo, como 

mostra este trecho de depoimento: 

Tudo isso estava sempre em evolução. O primeiro software tocou uma nota, depois de 

muito custo. “Peim”. Aí, a gente ganhou o dia! E foi todo mundo embora pra casa. Num 

outro dia, saiu fumaça do sintetizador, o Guido botou a mão aqui nos poucos cabelos 

que ele já tinha nesse tempo: Nossa! Saindo fumaça, eu falei: Guido, pelo amor de Deus! 

E ia assim. Aí, ele vinha com umas placas. Botava a placa lá, ligava, mexia, mexia, pum, 

e eu falava: Guido, é melhor você vir com outra placa. Aí, ele mexia na placa, trazia 

placa nova... era uma coisa assim, a gente gostava muito daquilo. Era uma curtição 

(Oliveira, 2000). 

Um pouco depois, o entusiasmo levou a equipe a pensar em algo mais 

ambicioso: se era possível gravar a execução de uma música no computador, não 

seria possível gravar o próprio som? Guido, sabendo que a tecnologia para isto já 

existia, disse que sim e pediu a Luiz Roberto alguns componentes, sendo o mais 

difícil deles o conversor AD/DA, então inexistente no Brasil com aquelas 

especificações, além de caríssimas memórias. Luiz Roberto foi aos Estados Unidos 

comprar da firma Burr-Brown conversores com especificações 44.1kHz x 16 bits, 

algo pouco usual para instrumentos musicais. Aparentemente, na época eles eram 

muito usados para fins militares e outras aplicações semelhantes, e a venda de 

componentes assim era condicionada ao cadastramento do comprador. Nas 

palavras do próprio Luiz “...você tinha que dizer que você era um cara legal pra eles, 

sabe, em suma, preencher certos requisitos...” (idem, ibidem). Note-se que esse 

problema era relacionado com a regulamentação americana, e que as restrições 

aduaneiras brasileiras formavam a outra face da moeda, tornando projetos como 
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estes muito difíceis de serem realizados por vias totalmente legalizadas. Desta vez, 

no entanto, os componentes foram trazidos ao país. Com as peças em mãos, Guido 

começou o projeto de um sampler monofônico, mas como esta palavra não circulava 

no meio musical brasileiro, outro nome foi dado à máquina: Papagaio, porque ela 

era capaz de gravar e posteriormente repetir um som. Assim como os projetos 

anteriores, este também estava em constante mudança e aperfeiçoamento. 

Primeiramente, mais memórias, e depois a implementação de um buffer para gravar 

o começo do somxv, tudo isso aliado a um programa de edição e sequenciamento no 

Apple II. O programa foi sendo ampliado e chegou a ser possível alguma edição da 

forma de onda visualmente, com uso de FFT (Fast Fourier Transform), além da 

criação de uma biblioteca de timbres e o sequenciamento dos mesmos. O projeto 

culminou com a criação de um Papagaio duplo, em duas placas no mesmo rack, 

podendo reproduzir dois sons distintos de poucos segundos cada um. 

A grande virada ocorreu na segunda metade da década de 1980, quando Luiz 

Roberto trouxe um computador recém lançado nos EUA, o Macintosh com um 

programa musical chamado sequenciador, o Mark of the Unicorn Performer.xvi Este 

programa tinha todas as funções até então desenvolvidas no Apple II para uso de 

instrumentos MIDI e muito mais, a um custo de desenvolvimento zero. Com isto, 

deu-se por terminada a associação entre Guido e Luiz Roberto no que diz respeito a 

desenvolvimento de projetos musicais. A partir daí, o engenheiro voltou a dar 

manutenção a instrumentos fabricados por outrem. O Papagaio, no entanto, 

chegou a ser usado um certo tempo depois disso, ficando Apple e Mac lado a lado 

no estúdio, pois o sampler tinha uma biblioteca razoável de sons e, num certo 

sentido, era uma espécie de “assinatura” do som do Norte Magnético. 

Guido Stolfi, por sua vez, foi procurado por Abraham Levi da empresa Art 

Sistemas que tinha intenção de encontrar alguém capaz de projetar e construir um 

sistema de video-wall no país (Levi, 2000). Este tipo de equipamento só existia no 

exterior a um custo muito alto, além das restrições à importação vigentes na 

épocaxvii. A empresa Phillips pretendia usá-lo numa demonstração na Feira de 

Utilidades Domésticas – UD de 1987 em São Paulo. Guido, dentre outros 

candidatos, foi escolhido para realizar o projeto e foi muito bem sucedido, tanto que 

até hoje ele o desenvolve e dá suporte, num equipamento que já está na quarta 

geração, com vários modelos estando instalados em diversos pontos do Brasil e 

outros sendo montados para eventos especiais. É interessante notar que, assim 

como instrumentos musicais, existem sistemas de video-wall estrangeiros em 
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condições muito competitivas no mercado brasileiro. Guido Stolfi desenvolveu 

projetos tanto voltados para instrumentos musicais como para o video-wall, mas 

somente este último conseguiu ser desenvolvido e mantido até a época da redação 

deste texto, ao contrário de suas iniciativas no campo dos instrumentos musicais 

eletrônicos. Um das explicações possíveis para este fato é que o video-wall foi 

projetado desde o início com microprocessadores, estando toda a sua estrutura de 

pesquisa e desenvolvimento já ajustadas à realização deste projeto, ao contrário do 

que seria com o sintetizador. 

Naturalmente, todo esse arsenal de recursos eletrônicos criados por Guido 

Stolfi trouxe a Luiz Roberto de Oliveira um diferencial na propaganda, uma espécie 

de “assinatura sonora”. Essa característica um tanto incomum permitiu a Luiz 

Roberto desfrutar uma vantagem frente a seus concorrentes. Por isso, o dono do 

estúdio Norte Magnético evitou falar de seus projetos a quem quer que fosse (Stolfi, 

2000). O publicitário, por esse motivo, paradoxalmente afastou-se de qualquer 

publicidade em relação a seu equipamento e projetos feitos com os mesmos.  

Luiz Roberto de Oliveira 

No meio musical paulistano, Luiz Roberto é muitas vezes lembrado como 

sendo um tecladista, mas sua formação é bem diferente disso. Até a adolescência 

na década de 1950, estudou violão com um futuro compositor da Bossa Nova, 

Carlos Lyra, em seu apartamento em Copacabana. O repertório, semelhante entre 

os muitos alunos que frequentavam a residência de Lyra, era composto 

especialmente de sambas e outros ritmos populares deste período pré-Bossa Nova. 

Além das aulas, Luiz Roberto frequentava os locais onde Lyra e seus companheiros 

se apresentavam, tendo visto nascer algumas composições que mais tarde ficariam 

famosas internacionalmente. Foi este tipo de música que Luiz Roberto iria aprender 

e que lhe daria oportunidade para, um pouco mais tarde, ver o primeiro sintetizador 

na sua frente. 

Na virada da década de 1960, Luiz Roberto mudou-se com a família para São 

Paulo e fez o curso de engenharia civil na Universidade Mackenzie. Após um curto 

período, abandonou a profissão e optou por ser músico em tempo integral. Uma das 

primeiras providências para isso foi estudar arranjo com um importante nome na 

época: Leo Peracchi. Sendo um importante maestro e trabalhado em diversas rádios 

paulistanas (posteriormente, Peracchi se mudaria para o Rio de Janeiro (Oliveira, 

2000)), Luiz Roberto - juntamente com Nelson Ayres e Cido Bianchi - começaram a 
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aprender com ele o ofício de fazer arranjos tanto para os programas radiofônicos 

como para as peças publicitárias que os intercalavam. Este foi o período 

intermediário de aprendizado, que culminou com sua ida à Berklee, uma 

importante escola de música especializada em música comercial em Boston, entre 

1969 e 1970. 

Luiz Roberto ficou dois anos na escola americana, tendo inclusive certa 

dificuldade em adaptar-se ao ensino do jazz, pois não estava acostumado a tocar 

com palheta. Talvez isto tenha feito diferença: um aluno de violão que queria 

afirmar-se numa escola estrangeira com o estilo de tocar do repertório brasileiro. 

Especulações à parte, o fato é que num certo dia Luiz Roberto foi chamado por um 

professor, de nome Mike Rendish, que queria que ele tocasse a música O Cantador, 

de Dory Caymmi e Nelson Motta, numa gravação que estava fazendo ali mesmo em 

sua sala, com o auxílio de mais de um gravador Revox. Ao lado havia uma máquina 

que, aparentemente, era um instrumento musical. O que Luiz Roberto estava vendo 

pela primeira vez na vida era um Arp 2500, que supostamente também iria ser 

usado na gravação da música que o aluno sabia tocar e que o professor americano 

tanto desejava ouvir. 

Ter visto um instrumento tão diferente dos outros despertou sua curiosidade 

e ele quis saber mais sobre ele. Qual não foi sua surpresa em saber que a fábrica 

ficava a poucos quilômetros dali, em Newton. Luiz Roberto foi até lá, conheceu o 

dono, Alan R. Pearlman, voltou ao Brasil mas logo em seguida, em 1971, retornou 

aos EUA e à fábrica ARP, só que agora com dois compradores brasileiros para os 

sintetizadores que ele tinha visto. Os americanos acharam uma proeza aquele rapaz 

conseguir vender dois instrumentos tão rapidamentexviii, e o nomearam vendedor da 

Arp no Brasil, dando-lhe como comissão da venda das duas primeiras unidades um 

outro, mais novo, chamado Arp 2600. Apesar de bem menor, logo Luiz Roberto 

concluiu que aquele instrumento era mais apropriado às suas necessidades que o 

modelo anterior. 

...eu, algum tempo depois que peguei prática, vi que o meu Arp 2600 era muito mais 

interessante do que esse aqui que era mais velho – um projeto mais antigo, um pouco, 

sabe, mais complicado de mexer, e tal. E esse Arp aqui era muito bacaninha, na época 

(Oliveira, 2000). 

De volta para o Brasil, Luiz Roberto preparou e ministrou o Curso sobre o uso 

do sintetizador eletrônico em 1975 no MASP. Este foi um dos primeiros cursos do 

gênero no Brasil, pelo menos fora do meio acadêmico. Nele, que tinha uma média 
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de oito palestras de uma hora e meia cada, era explicado o funcionamento de cada 

módulo do sintetizador, acompanhado de alguns exemplos musicais extraídos de 

gravações comerciais. Sempre com lotação esgotada, os cursos foram um ótimo 

veículo de divulgação para aquelas máquinas que passaram a ser ouvidas cada vez 

mais frequentemente na música comercial da época. Foi durante um desses cursos 

que um dos sintetizadores Arp quebrou e ele foi levado a Guido Stolfi, começando 

uma brilhante parceria, que já foi descrita quando falou-se deste último.  

Além dos cursos do Masp, Luiz Roberto escreveu vários artigos para uma 

publicação mensal destinada ao músico popular: a revista Músicaxix. Neles, o autor 

voltava ao tema sintetizadores: desde explicações básicas sobre o funcionamento de 

alguns módulos, como osciladores e filtros até frases do tipo “Sintetizador sai 

perdendo quando imita um simples violino” (Oliveira, 1976). Ou sua defesa contra 

os ataques de um público ainda não acostumado com este tipo de som: 

O sintetizador é máquina fria como qualquer outra “máquina”: piano, sax, guitarra, etc. 

A emoção transmitida depende de quem o toca. Qual a habilidade básica para manipular 

com êxito um sintetizador? É ser antes de tudo “músico”. Um engenheiro, por exemplo, 

pode entender como funciona um sintetizador, mas talvez jamais possa fazer música 

com ele (idem, ibidem). 

No fim da década de 1970, Luiz Roberto foi convidado pelo maestro Eleazar 

de Carvalho a dar este mesmo curso no Festival de Inverno de Campos do Jordão.xx 

Além do curso em si, promoveu um concerto com Lelo Nazário e José Eduardo 

Nazário. Uma das músicas chamou-se Norte Magnético, nome que viria a ser dado 

ao estúdio de publicidade que Luiz Roberto abriu em 1979.  

Como foi dito antes, um dos Arp que Luiz Roberto usou em um dos cursos 

quebrou e foi levado a Guido Stolfi, iniciando a parceria entre ambos no 

desenvolvimento de instrumentos e programas para computador, usados nas 

produções publicitárias do Norte Magnético. Certamente isso lhe trouxe uma 

preocupação em permanecer a par dos desenvolvimentos feitos nesta área por 

firmas estrangeiras, e que provocou a compra do Macintosh e do Performer em 

meados da década de 1980.  
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Guido, você tenha paciência, esse sequenciador Performer é melhor que o nosso! Foi aí 

que o nosso projeto começou a ser desativado, porque os americanos fizeram coisas 

maravilhosas, e nós não tínhamos recursos – nós fizemos antes [ou, mais precisamente, 

não sabiam que existia este tipo de programa antes], mas eles... fizeram coisas 

maravilhosas. Aí, eu comecei a usar o Performer e comecei a abandonar o sequenciador 

do Apple que o Guido e o Freitas tinham feito – houve uma época em que a gente até 

usava os dois. E comecei a achar que o Performer tinha mais recurso, era mais fácil. 

Isso para instrumentos Midi. Um tempo depois, alguns samplers americanos 

começaram a aparecer também. Eu comecei a usá-los [no lugar do Papagaio], porque 

tinham mais memória (Oliveira, 2000). 

Luiz Roberto continuou a investir pesadamente na atualização e manutenção 

deste tipo de equipamento, só que agora, importado. Essa estratégia, se funcionou 

para incrementar as atividades do Norte Magnético, teve como efeito colateral deixar 

uma espécie de marca no trabalho do músico, a ponto de ele não ser mais 

conhecido como violonista. Em uma gravação, certa vez, a tecladista cedeu seu 

lugar a ele no instrumento e ficou surpresa ao vê-lo pegar um violão para gravar 

(Carvalho, 2000). A longo prazo, o estigma lhe custou caro: 

Alguns clientes que vinham aqui, que se interessavam mais por música, que diziam “ah, 

o Luiz tem umas coisas esquisitas lá, tem o PABX [apelido do Arp2600 em referência às 

ligações entre os módulos feitas com cabos externos], lá, que ele gosta de mexer...” Eu 

até criei uma fama de ser, na época, um músico eletrônico, um negócio que teve um 

custo pra mim depois, porque virei aquele produtor que fazia trilhas eletrônicas. Então 

tinha trilhas que eles não queriam os sons eletrônicos e então encaminhavam pra 

outras produtoras. Foi um pouco sofrido eu dizer: “olha, eu gosto de coisas eletrônicas, 

mas eu gosto muito de coisas acústicas, também! Eu toco violão, toco piano, escrevo 

pra orquestra...” Então, eu fiquei com esse rótulo, daquele “cara do sintetizador”, 

entende, nesse mercado onde eu costumava trabalhar que era o mercado das agências 

de publicidade (Oliveira, 2000). 

Ricardo Peculis 

O engenheiro santista foi mais um dos garotos que ouvia rock progressivo e 

ficou curioso em saber como eram produzidos certos sons que ouvia na gravação. 

... Na mesma época, o som de sintetizadores estava no auge e o Emerson, Lake & 

Palmer era para mim uma espécie de som místico. Eu tinha que saber como aquele som 

era produzido. Como eu não entendia nada de eletrônica, achei que fazendo engenharia 

eletrônica o problema seria resolvido (Peculis, 2000). 

E foi engenharia que ele cursou. Já na universidade, Peculis começou a ler 

revistas especializadas, como Popular Electronics, e delas tira a informação 

necessária para projetar seus próprios circuitos. Aparentemente, seu entusiasmo 

por instrumentos musicais lhe dava energia para pôr em prática a informação 
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adquirida nessas revistas, de modo que, em pouco tempo, sua habilidade com tais 

circuitos era maior que a maioria dos colegas (idem). Foi baseando-se nesta 

informação, mas sem copiá-la diretamente, que Peculis criou entre 1975 e 1976 

seus primeiros processadores de efeitos controlados por tensão, um princípio que 

ele sabia que Robert Moog já usava em seus sintetizadores comerciais e que 

também tinha visto num kit de sintetizadores produzido pela PAIA nos USA. Talvez 

esta fábrica o tenha inspirado a ir além da mera construção de kits, pois Peculis 

considerou a sua produção em série e foi procurar um fabricante brasileiro já 

estabelecido. A resposta que ele recebeu foi um tanto desanimadora: 

Fiz uma demonstração para o dono desta empresa, que gostou dos efeitos sonoros do 

protótipo mas achou que não tinha chances de comercialização por serem muito 

complicados. Segundo ele, o brasileiro não estava preparado para montar kits de 

eletrônica. Os kits que ele produzia eram mais simples, requeriam uma documentação 

muito detalhada para a montagem, a qual tinha um alto custo de desenvolvimento e 

produção. Os manuais incluiam verdadeiros cursos de eletrônica e soldagem e até 

mesmo desenhos em perspectiva para a montagem dos componentes. Mesmo assim, o 

clientes cometiam muitos erros na montagem (como por exemplo montar os 

componentes no lado de cobre do circuito impresso) e devolviam os kits por não terem 

funcionado (Peculis, 2000). 

Seu ânimo foi restaurado no mesmo ano, quando veio a conhecer o 

sintetizador construído por Guido Stolfi, já citado neste texto. Levado até ele por um 

colega do próprio Guido, ficou impressionado especialmente pelas características 

digitais do projeto. Pouco depois, Peculis escreveu uma série de cinco artigos para a 

revista Monitor de Rádio e Televisão, com uma introdução aos sintetizadores de 

música eletrônica, entre novembro de 1976 a abril de 1977. Além destes artigos, 

escreveu um artigo para o IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineering 

1977 Student Papers, intitulado Algumas ideias sobre o funcionamento, projeto e 

construção de sintetizadores de música eletrônica. 

Durante 1977 e 1978, Peculis construiu o primeiro protótipo de um 

sintetizador com teclado, uma coisa difícil na época pelo simples fato de não serem 

disponíveis teclados com contatos elétricos no comércio comum. Conseguiu 

descobrir uma firma paranaense que fabricava teclados para órgãos eletrônicos, 

mas que não fornecia os contatos elétricos. Comprou um assim mesmo, com 37 

teclas, que um motorista amigo de seu pai trouxe até ele. Os contatos foram 

conseguidos com um aluno seu – nessa época ele era professor de uma escola de 

engenharia em Araraquara – que trabalhava numa companhia telefônica, que lhe 

forneceu contatos de relês telefônicos, que mesmo usados têm excelente qualidade. 
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O primeiro problema que enfrentou ao construir este sintetizador monofônico 

controlado por tensão foi a montagem de dois contatos para cada tecla: um para a 

tensão (1V/oitava) e outro para o pulso que controlava o gerador de envoltória 

ADSR. O próprio engenheiro reconhece que isso não era nada “...que uma indústria 

não pudesse resolver, mas era difícil para quem não tinha as ferramentas 

apropriadas.” (idem, ibidem)  

Em 1978 Peculis graduou-se em Engenharia Elétrica/Eletrônica pela Escola 

de Engenharia de São Carlos da USP e em março de 1979 mudou-se para Curitiba, 

assumindo o primeiro emprego como engenheiro numa empresa chamada Shause. 

Sua pesquisa com sintetizadores até aqui lhe valeram este cargo e, seguindo o perfil 

de diversos desenvolvedores de instrumentos musicais eletrônicos ao longo da 

história, foi trabalhar num setor da firma como projetista de equipamentos de teste 

para telefonia, para o qual era essencial conhecimentos em projetos de circuito de 

áudio. 

Na Schause conheceu Cláudio Steineman, um outro projetista e com ele 

tentou criar uma sociedade cujo nome seria Spin - Steineman and Peculis in 

Synthesizer. A sociedade não se concretizou, mas dela originou-se seu segundo 

sintetizador, o Spin Synthesizer, completado em 1980. Steineman participou como 

projetista dos circuitos impressos, mecânica e painel do produto como um 

contratado apenas. Com este protótipo montado, Peculis procurou Nilson Zago, um 

organista santista com relativo prestígio por ser um demonstrador da fábrica 

Yamaha, que à época tinha uma forte participação no mercado de órgãos 

residenciais no Brasil. O músico gostou, e Peculis novamente buscou uma maneira 

de comercializar o seu produto. 

Me lembro de ter feito demonstrações para vendedores da Casa Manon e Casa 

Bevilacqua e a resposta foi desanimadora. Fui informado que, embora o instrumento 

tivesse boa apresentação e qualidade, não tinha chances de comercialização. O mercado 

era pequeno para este tipo de instrumento e o músico brasileiro não acreditava em 

instrumentos eletrônicos nacionais. Poucos eram os músicos no Brasil que teriam 

condições de investir em um sintetizador e estes iriam comprar instrumentos 

importados. Outra razão era que o Spin não tinha presets e o músico brasileiro preferia 

sons prontos para apresentações ao vivo. Seria complicado para o músico operar os 

controles de um sintetizador como o Spin (que a meu ver era menos complicado que o 

Minimoog) (Peculis, 2000). 

Se um sintetizador para ter sucesso no Brasil precisa de presets, nada mais 

fácil do que projetar e construir um, pensou Peculis, que baseou-se num esquema 

já usado no Moog Satellite, composto de uma matriz de resistores para controlar 
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filtros e constantes de tempo dos geradores de envoltória. No entanto, este protótipo 

não foi levado adiante, pois o engenheiro vislumbrou uma característica mais 

importante de ser implementada e que estava começando a aparecer em 

instrumentos importados: a polifonia. 

Em 1981 Peculis projetou o Spin Microcomputer, um conjunto de duas placas 

onde a primeira continha um microprocessador Z-80 e a segunda uma interface 

com teclado e visor hexadecimal. Esse tipo de equipamento era disponível no Brasil 

à época de sua pesquisa. Além deste equipamento, o projeto incluía o 

desenvolvimento do software básico para um sistema de desenvolvimento para 

microprocessador Z-80, gravador de EPROM e interface com gravador cassete para 

armazenamento de dados. Este projeto foi usado no Spin Poly-Synth, um 

sintetizador de seis vozes, onde o scanning do teclado era feito digitalmente (como 

os demais sintetizadores polifônicos da época). Em 1983 o projeto Poly-Synth foi 

concluído e mostrou ao seu criador que este tipo de projeto dependia de grandes 

investimentos financeiros e seu custo muito alto.xxi 

Outro aspecto foi a integração de circuitos. Circuitos complexos que exigiam muitos 

componentes passaram a existir em circuitos integrados, cujo alto custo de 

desenvolvimento era compensado na redução do custo de produção em larga escala. 

Não haveria a menor chance de um engenheiro brasileiro sem recurso algum continuar 

a desenvolver equipamentos sofisticados, cujos custos seriam proibitivos no nosso 

mercado limitado e segregado (Peculis 2000, op. cit.). 

Neste ponto, Peculis havia desistido de tornar-se um empresário construtor 

de sintetizadores no Brasil. No entanto, sua paixão por este tipo de equipamento fez 

com que ele criasse um último projeto, o Digi-Synth, uma espécie de periférico 

inicialmente destinado a ser acoplado a um computador MSX. Neste esquema, o 

Digi-Synth teria como função principal ler formas de onda sampleadas e reproduzi-

las ao comando de um teclado de 49 teclas também acoplado ao computador (mas 

sem interface MIDI, protocolo que já existia na época). Com polifonia de oito vozes, 

esse sintetizador tinha diversas características encontradas posteriormente em 

placas comercializadas mundialmente como as SoundBlaster da firma Creative 

Labs. O grande empecilho do engenheiro brasileiro mais uma vez foram as 

ferramentas de que dispunha para o desenvolvimento da pesquisa: 

Embora tivesse funções similares às placas de som da época, o Digi-Synth, concluído 

em 1988, foi construído com 30 circuitos integrados e em uma placa de 25x14.5cm, 

enquanto que os produtos produzidos nos USA e Canadá já empregavam circuitos 

integrados especiais (idem). 
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O Digi-Synth foi desenvolvido até 1988 e Peculis já estava pensando em 

mudar-se com sua família para a Austrália, coisa que fez efetivamente em 1991 e 

desde então abandonou qualquer pesquisa com sintetizadores de música eletrônica. 

A principio, sua mudança seria temporária, mas posteriormente a família decidiu 

estabelecer-se no novo país como imigrante. Atualmente ele trabalha na Computer 

Science Corporation, ou CSC, uma empresa americana que desenvolve projetos 

militares. Por seis anos esteve envolvido com o projeto de computadores de bordo 

de um submarino encomendado pela marinha australiana. Durante o tempo em 

que ele forneceu seu depoimento, era gerente de engenharia de sistemas de outro 

projeto, também encomendado pela marinha, de um helicóptero. Ele detém a 

responsabilidade técnica do projeto. 

Ivan Seiler 

Ivan Seiler pode ser considerado um dos empreendedores que foram bem-

sucedidos na confecção de instrumentos musicais no Brasil, ainda que numa 

escala e período limitados. Como a maioria das pessoas citadas neste trabalho, sua 

formação foi em eletrônica, mas ele também tocava instrumentos de sopro, sem 

nenhuma pretensão em profissionalizar-se como músico. Nascido em Ourinhos em 

1956, cursou uma escola técnica em São José dos Campos, a ETEP – Escola Técnica 

Professor Everaldo Passos. Para se manter, tocava em barzinhos da região. No 

começo da década de 1970 mudou-se para São Paulo onde conheceu outros 

músicos. Esse contato, mais o fato de que sabia lidar bem com eletrônica, fez com 

que ele começasse a fazer pequenos consertos no equipamento de seus colegas, 

além de aumentar mais ainda o leque de amizades. Em meio a esses contatos 

conheceu, por exemplo, Conrado Silva, Lucas Shirahata e todos aqueles ligados 

com música e eletrônica na capital paulista. 

Um dos primeiros instrumentos que Seiler comercializou foi feito nas horas 

de folga de empregos mais estáveis como a Embratel e o Metrô, onde ficou entre 

1976 e 1978. Este instrumento era um sintetizador monofônico, baseado em um 

circuito integrado da Texas Instruments, originalmente usado em máquinas de 

fliperama. Custando cerca de U$ 500xxii, seu instrumento fazia algo que a maioria 

dos órgãos que os músicos costumavam ter não fazia: o efeito glide, ou seja, um 

rápido glissando contínuo de uma nota para outra. Aparentemente, este efeito era 

bastante valorizado, provavelmente por causa do repertório musical da época. Seiler 
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vendeu apenas três desses instrumentos em 1979, mas animou-se a investir na 

construção de mais instrumentos musicais. 

O outro instrumento feito por Seiler foi um sintetizador modular polifônico. 

Com polifonia de oito vozes, painéis semelhantes aos modulares estrangeiros da 

época (o tamanho de cada módulo era de 3x9 polegadas, semelhante aos Moog e 

Serge modulares), o instrumento atraiu a atenção até da imprensa ("SEILER E O 

SINTETIZADOR," 1984) mas, aparentemente, não dos músicos pois o preço do 

instrumento era relativamente alto. No entanto, este instrumento foi a base para a 

construção de outro, comercialmente bem mais interessante, a DigiDrum, uma 

bateria construída com tambores de fibra de vidro e um módulo gerador de som e 

lançada 1985. 

A construção desta bateria foi baseada num modelo americano, a Simmons 

fabricada por uma empresa com o mesmo nome. Tendo feito manutenção em 

algumas unidades da firma estrangeira, Seiler entendeu como fazer um tambor 

(chamado normalmente de pad) transmitir um sinal elétrico gerado por um 

captador piezoelétrico. Este sinal era enviado a um módulo gerador de som (um 

para cada tambor) que produzia o som característico desse tipo de instrumento. 

Esse módulo eletrônico foi derivado do antigo sintetizador polifônico que foi, por sua 

vez, baseado em circuitos vistos em revistas de eletrônica como Electronics & Music 

Maker (idem, ibid). A venda desta bateria superou as expectativas de seu criador. 

Dois motivos podem ser apontados para se conseguir esse resultado. 

Primeiramente, o som deste tipo de instrumento passou a aparecer frequentemente 

em músicas comerciais da época. Em segundo lugar, o ano de 1986 teve uma 

importante mudança na economia brasileira, o Plano Cruzado. Por um certo tempo, 

os preços de todos os produtos e serviços da economia brasileira foram 

“congelados” fazendo com que, por um curto período, a economia sofresse um 

grande aquecimento. Como resultado, as vendas de instrumentos musicais 

aumentaram grandemente. Em um período curto de produção, Seiler acredita ter 

vendido aproximadamente quinhentas baterias DigiDrum (Seiler, 2002). 

Um pouco antes Seiler, trabalhando numa empresa chamada Sistema, 

desenvolveu um projeto interessante que pode ser considerado um subproduto de 

seu conhecimento de eletrônica aliado à música: um sampler para a Petrobrás. 

Construído em 1985 para ser usado numa refinaria em Duque de Caxias – RJ, o 

instrumento gravava o som de enormes ventiladores que giravam a 20.000 rpm e 

que trabalhavam ininterruptamente por dois anos. O som produzido pelos 



 69 

 

 

ventiladores era captado pelo aparelho de Seiler que enviava amostras daquele som 

para serem analisadas em um computador Cobra especialmente programado para 

detectar alguma avaria. Antes de parar qualquer um dos três ventiladores, aquelas 

amostras apontavam os prováveis lugares onde algum defeito pudesse aparecer 

(mais sobre este aparelho no capítulo Produção, redundâncias, subprodutos). O 

sampler produzido por Seiler poderia facilmente ser produzido para aplicações 

musicais – como foi o caso do Papagaio construído por Stolfi – mas o custo de 

memórias e conversores seria proibitivo.  

A partir desta época, Seiler começou a criar produtos que já tinhm, de 

alguma forma, algum tipo de processamento digital. Entre 1986 e 1987 produziu 

interfaces para a conexão de instrumentos musicais e computadores através de um 

padrão que começara a se popularizar, o protocolo MIDI. Sua primeira interface foi 

feita para o computador Apple e apareceu em duas versões. A primeira, apesar de 

poder ligar computador e sintetizadores, não era compatível com nenhum programa 

disponível no mercado. Seiler estava tentando criar o próprio software junto com 

Carlos Freitas, o mesmo que participou com Guido Stolfi na criação do Papagaio. 

Freitas, porém, não chegou a fazer este software. Apesar disso, Seiler acredita ter 

vendido mais de cem interfaces. A segunda versão da mesma interface tinha 

compatibilidade com um sequenciador de uma firma americana, a Passport, um dos 

primeiros a serem vendidos para a plataforma Apple. Para esta interface, Seiler já 

dispunha de um melhor sistema de distribuição para lojas como as da rua Santa 

Ifigênia em São Paulo, vendendo-as através da marca Instrumentos Seiler. 

Outro produto bastante simples que Seiler criou foi um transmissor sem fio 

para guitarristas em 1987. Custando bem mais barato que um produto equivalente 

importado, este aparelho foi vendido às centenas, sendo procurado por guitarristas 

e contrabaixistas que podiam agora movimentar-se mais livremente em 

apresentações ao vivo pagando pelo produto um preço acessível. 

Em 1988 Seiler fez um outra interface MIDI, só que desta vez para o IBM-PC, 

um computador que estava começando a se popularizar no Brasil e no mundo. 

Tendo consciência da questão da compatibilidade entre computador e programas, 

desta vez seu produto foi lançado sendo compatível com a interface MPU-401 da 

Roland que tornou-se uma espécie de “padrão” no mercado musical. Com vários 

programas para PC sendo compatíveis com a interface MPU, a interface de Seiler 

tornou-se bastante interessante aos usuários por ser mais barata quando não era a 

única alternativa no mercado nacional devido às restrições de importação (veja 
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capítulo “Lei” da supressão do potencial radical adiante). Aproximadamente 

duzentas interfaces como essa foram vendidas. Apesar do número em si ser 

pequeno, é preciso ressaltar que o uso de computadores para aplicações em música 

até o fim da década de 1980 ainda era bastante restrito e que vendas maiores só 

seriam possíveis anos depois com a popularização do microcomputador e seus 

programas. 

No fim da década de 1980 Seiler fez ainda três outros produtos interessantes 

do ponto de vista comercial: pequenas caixas de metal que podiam conectar 

diversos equipamentos MIDI. São elas a Midi Mix, a Midi Thru e a Midi Switch. 

Nenhuma delas tem processador interno (apenas efetuam conexões entre diversos 

aparelhos) mas eram bastante úteis, num tempo onde a implementação MIDI dos 

diversos instrumentos musicais era bastante inflexível. Com elas era possível um 

pouco mais de liberdade na hora de interligar os diversos aparelhos. Estes três 

produtos foram, inclusive, levados à NAMM (National Association of Music 

Merchants) de 1990 em Chicago. Mais do que o retorno financeiro que os negócios 

feitos no exterior lhe trouxeram, Ivan Seiler conseguiu evitar o confisco de seu 

dinheiro pelo Plano Collor lançado naquele ano. Assim, quando voltou para o Brasil 

após a feira, encontrou muita dificuldade em fazer negócios como fazia poucas 

semanas antes. Por um certo tempo a maioria das pessoas não tinha dinheiro para 

comprar ou consertar equipamento musical ou, pelo menos, não demonstrava 

intenção de fazer isso tão cedo. Seiler, ao contrário, tinha trazido encomendas feitas 

na NAMM para continuar trabalhando e sem nenhum dinheiro retido no banco. 

Depois de entregar sua última encomenda, fez uma viagem que mudaria bastante 

seu destino. 

Sendo convidado por um amigo, Seiler foi para a Holanda pensando em 

descansar um pouco. No entanto, o contato com músicos locais fez com que ele 

começasse a trabalhar para eles naquilo que sabia fazer bem, a manutenção de 

equipamento eletrônico. Além deste trabalho, começou a namorar uma moça que 

mais tarde viria a ser sua esposa. A princípio, os dois vieram ao Brasil com 

intenção de fixar residência no país. Seiler começou a trabalhar para o 

representante da Alesis, dando manutenção ao recém lançado ADAT. No entanto, o 

nascimento da primeira filha do casal fez com que os planos mudassem. Ivan e 

família voltaram para a Holanda, onde ele naturalizou-se. Atualmente tem uma 

pequena firma no país onde presta manutenção de equipamento e faz pequenos 
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dispositivos para músicos locais como, por exemplo, captadores para contrabaixos 

acústicos. 

Lucas Shirahata 

O diretor executivo da Roland do Brasil, começou seus estudos em música 

como a muitos adolescentes daquela época – num conservatório, no caso, o 

Conservatório Mozarteum em São Paulo. Dentre os diversos professores que 

ministravam aulas lá, um chamou-lhe a atenção. Era Conrado Silva, vindo de 

Brasília e que começava a vida em São Paulo, dando um curso de Ciências 

aplicadas à música. O jovem aluno teve seu interesse fisgado por um pequeno 

sintetizador, de propriedade do professor, chamado Synthi AKS. A liberalidade com 

que Conrado permitiu que Lucas explorasse o sintetizador foi um fator decisivo 

para que o aluno se interessasse em saber mais sobre aquele tipo de instrumento e, 

eventualmente, como fazer para adquirir um.  

Em 1978, Lucas fez uma viagem aos EUA, onde fez dois pequenos cursos 

sobre os sintetizadores. O primeiro foi na ARP, provavelmente nos mesmos moldes 

em que foram dadas instruções a Luiz Roberto de Oliveira. O curso foi dado no 

campus da MIT em Boston, como Summer Elective Course com duas semanas de 

duração e carga horária de 4 horas. Neste curso, uma... 

[...] abordagem foi feita com base no diagrama de blocos do ARP, antes precedido de 

comentários sobre o padrão 1 Volt/Otva. - Banco de Osciladores, Filtros, Geradores de 

ADSR, Osciladores atuando sobre Filtros, VCA , etc. Visto que era um curso para 

engenheiros, a abordagem musical foi reduzida, mas deu para compreender a 

arquitetura do equipamento e a forma de utilização (Shirahata, 2000). 

O curso seguinte foi em Nova York, no departamento de música da Columbia 

University, e desta vez a coordenação foi feita por funcionários ligados à fábrica 

Moog, mas teve abordagem semelhante. Foi nesta viagem que Lucas comprou seu 

primeiro sintetizador, um Roland SH-1. Sendo mais barato que os modelos da Arp e 

Moog, foi a aquisição possível, financeiramente falando, para Lucas. 

De volta ao Brasil, interessou-se em saber mais sobre o fabricante de seu 

novo instrumento, e curiosamente encontrou uma coincidência em um dos nomes 

da equipe de engenheiros da empresa japonesa e um antigo professor de sua mãe. 

Ela teve aulas de música no Japão com alguém chamado Paul Graham, enquanto 

que o gerente de projetos de sintetizadores atual chamava-se Robin Graham. 

Escrevendo uma carta à Roland, Shirahata recebeu a confirmação de que a 
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coincidência tinha fundamento: tratava-se de pai e filho. Além dessa notícia, a 

Roland mandou ao curioso brasileiro uma pilha de catálogos e alguma literatura 

sobre técnicas de síntese. Daí começou uma relação entre Lucas Shirahata e a 

Roland que perdurou até os dias de hoje. Seu início deu-se com esta troca de 

correspondência apenas mas, aparentemente, houve interesse de ambas as partes 

para que o relacionamento entre elas se estreitasse. 

Lucas continuou a estudar economia, mantendo seu interesse em música 

como uma espécie de passatempo. A profissão de músico não devia ser a prioridade 

na sua carreira, uma vez que ele estava cursando a Faculdade de Economia e 

Administração da USP. Diferentemente de Cláudio César Dias Baptista, que 

abandonou a escola Getúlio Vargas antes de formar-se, Lucas terminou o curso e 

começou a trabalhar na área. No meio do curso, em 1979, um fato curioso 

aconteceu. Num dia comum de aulas, ele recebeu um recado para voltar 

imediatamente à sua casa, pois uma visita o esperava lá. Sem saber do que se 

tratava, o estudante voltou e encontrou lá o próprio presidente da Roland, sr. 

Ikutaru Kakehashi. Muito impressionado com a inesperada visita, Lucas falou de 

sua visão da realidade musical brasileira e seu entusiasmo pessoal com relação a 

instrumentos eletrônicos. Além disso, mostrou algumas gravações que fizera com o 

SH-1 juntamente com um outro teclado, construído por George Romano e um ritmo 

eletrônico de fabricação nacional. Certamente prendeu a atenção do ilustre 

visitante. O senhor Kakehashi, engenheiro e grande entusiasta na construção de 

sintetizadores, tinha a intenção de criar mais vínculos com o Brasil e viu naquele 

jovem alguém perfeito para ajudá-lo. Pelo menos um fruto foi obtido imediatamente 

dessa conversa: o convite do próprio presidente para submeter uma das músicas 

que Lucas havia lhe mostrado num concurso promovido pela Roland. Em 1980, 

Lucas submeteu a composição e ganhou menção honrosa. 

A posição que Lucas Shirahata começava a consolidar logo no início de sua 

carreira profissional não envolvia a execução musical de instrumentos eletrônicos 

ou pesquisa e desenvolvimento dos mesmos, mas sim com a difusão deste tipo de 

instrumento no Brasil. Pelo fato de ter estudado música, foi fazendo contatos com 

músicos das mais diferentes áreas de atuação. Seu interesse antigo por 

sintetizadores, aliado ao estreito contato com a Roland, lhe trouxe também uma 

grande carga de conhecimento, algo raríssimo na época, especialmente do ponto de 

vista do músico brasileiro comum, que pouco contato tinha com este tipo de 

instrumento e sem nenhum curso sobre eles nas escolas regulares. Por algum 



 73 

 

 

tempo, Lucas pôde tirar vantagem desse conhecimento, oferecendo consultoria para 

resolver pequenos problemas que muitas pessoas passavam a ter quando 

importavam instrumentos e não sabiam exatamente como operá-los.  

À guisa de exemplo, cite-se o caso de um proprietário de um recém-lançado 

Prophet-5, um dos primeiros sintetizadores com memória, algo inédito para a 

época. Eventualmente, o instrumento teve sua memória apagada, mas isso não era 

problema, uma vez que a própria fábrica fornecia com o instrumento um backup 

dos sons originais na forma de fita cassete, que podia ser acoplada ao instrumento 

para reprogramá-lo. Infelizmente, o usuário não sabia disso, e chamou o consultor 

Lucas que, sendo uma das poucas pessoas que sabia como fazer a estranha 

operação de ligar um gravador cassete a um sintetizador, foi chamado - e bem pago 

- para fazer a restauração da memória.xxiii Um caso semelhante deu-se com Luiz 

Schiavon, integrante do conjunto RPM e que tinha acabado de comprar um 

Fairlight, um teclado caríssimo que teve sua importação assistida por Lucas. Além 

disso, ele foi chamado às pressas pelo preocupado dono do novo instrumento, pois 

este não aceitava os comandos digitados pelo seu terminal, deixando Luiz 

desesperado. Naquela noite, até Guido Stolfi foi chamado para tentar resolver o 

problema e, depois de muito ler o manual, percebeu que o erro estava em digitar a 

tecla errada: havia uma tecla especial, semelhante a outra, convencional, que 

estava sendo digitada no lugar daquela (Schiavon, 2000). Depois disso, o 

instrumento funcionou perfeitamente. 

Em 1985 Lucas, juntamente com Conrado Silva e Jorge Poulsen fundam o 

Núcleo Syntesis, cujo objetivo principal era o ensino das técnicas de síntese 

encontradas nos instrumentos da época e também aulas sobre o protocolo MIDI, 

uma novidade na época. Esta escola foi provavelmente a que teve maior longevidade 

no país, oferecendo cursos desde 1984 (um curso piloto) até 1989, com cursos 

trimestrais sem interrupções. Trabalhando com grupos pequenos, a estrutura do 

curso guardava certa semelhança com aqueles dados por Luiz Roberto de Oliveira: 

duas aulas por semana, com duração média do curso de três meses. As aulas 

podiam ser dadas usando-se os instrumentos disponíveis pelos três professores, 

bem como utilizando-se instrumentos que os próprios alunos adquiriam. É bom 

que se diga que esses proprietários muitas vezes não tinham ideia de como 

manusear os próprios instrumentos. Dentre alguns assuntos que tornaram-se 

cursos dentro da Syntesis podem ser lembrados a descrição do protocolo MIDI, 
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como já foi dito, síntese subtrativa, ou “analógica”, como era chamada na época, 

síntese FMxxiv, sequenciamento, samplers e outros. 

A princípio, o propósito dos cursos era o de pura instrução sobre os assuntos 

que envolviam os sintetizadores. 

... era mais a divulgação do ensino, porque a Syntesis nos primeiros anos não era 

associada à venda de instrumentos. Não tinha venda, não tinha comércio, era aula, 

simplesmente, era fazer as pessoas ficarem juntas, promover concertos, demonstração, 

era a propaganda dos próprios cursos (Poulsen, 2000). 

Outra peculiaridade do curso foi o de fazer apresentações dos alunos e/ou de 

convidados, frequentemente no MASP, como também tinha sido o curso de Luiz 

Roberto dez anos antes. Só que desta vez os eventos tinham por finalidade mais do 

que a simples apresentação das turmas recém formadas. Como os alunos podiam 

trazer seus instrumentos, não raro esses concertos tornavam-se um ponto de 

encontro para músicos interessados em conhecer novos sintetizadores. Para 

muitos, essa era a oportunidade de conhecer um novo teclado, ou outro 

equipamento correspondente. Era uma maneira de atrair novos alunos para a 

escola, mas também dava a oportunidade de serem vistos novos instrumentos e, 

por que não, de se fazer negócios. Eventualmente, a escola foi modificando-se, e 

passou a ser um ponto de encontro não só para a troca de conhecimento mas 

também para a demonstração e comércio de novos e velhos sintetizadores.  

... o mais legal para a gente em relação ao curso é que sentíamos que muito do público 

não era músico, mas o hobby deles era esse. [...] A gente não sabia como, a gente só 

sabia que a coisa ia explodir. O negócio não explodiu durante o período da Syntesis, 

mas bastou ela terminar pra que houvesse o governo Fernando Collor, que abriu as 

importações. Quando ele abriu as importações começou-se a implantar, a existir 

representantes. E daí pra coisa explodir, pra ver o nome surgir, foi um passo. Aliás, a 

própria Teodoro [Sampaio, rua que concentra um grande número de lojas de 

instrumentos musicais em São Paulo] surge mais ou menos de alunos da Syntesis – uma 

das pessoas que trabalhava com a gente, teve a ideia de “porque eu não pego uma 

pequena lojinha, abro lá, vendo instrumentos usados, porque eu não canalizo essa coisa 

informal que existia, e a transformo num comércio?” (idem) 

A Syntesis criou, portanto, condições para que não apenas músicos 

surgissem, mas um novo segmento de mercado, consumidor de instrumentos 

eletrônicos estrangeiros, que obteve as primeiras informações sobre este tipo de 

equipamento nos cursos da escola. Lucas Shirahata foi um dos privilegiados a 

testemunhar a criação deste novo mercado e criou uma empresa que possibilitasse 

a comercialização deste tipo de instrumento, a Foresight. 
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O primeiro a sair da sociedade foi justamente Lucas, impelido a intensificar 

suas relações com a Roland e posteriormente transformou a Foresight em Roland 

Brasil. Em seu lugar entrou Helio Ziskind, mas logo percebeu-se que a missão do 

Núcleo Syntesis estava acabando. A Syntesis durou aproximadamente 5 anos, 

encerrando suas atividades em 1989. 

Conrado Silva 

Engenheiro de formação, o também músico Conrado Silva participou de 

diversas iniciativas para a educação musical. Apesar de ele mesmo não ter se 

envolvido em projetos de instrumentos musicais, sua habilidade para trabalhar em 

equipe e incentivar alunos a superarem-se lhe permitiu trabalhar em contato com 

alguns dos indivíduos que aqui já foram mencionados, e que fizeram parte desta 

história.  

Conrado Silva de Marco, nascido em 1940 no Uruguai, começou a trabalhar 

com engenharia em seu país desde 1962. Ainda lá, formou o Grupo Música Nova, 

associando-se a outros compositores locais. Em 1968 veio para o Brasil, na busca 

de melhores condições de trabalho. Antes, porém, tinha feito um curso de 

especialização na área de engenharia na Alemanha, cuja influência lhe foi muito 

importante. Lá, participou de festivais e conheceu outros nomes significativos no 

momento, como John Cage, cuja influência lhe foi muito grande. 

No Brasil, conheceu Gilberto Mendes por intermédio de Willy Correa de 

Oliveira. Gilberto, naquela época, estava sendo convidado para assumir um cargo 

de professor na Universidade de Brasília. Relutando em deixar Santos, sua cidade 

natal, indica Conrado Silva para o cargo, que aceitou. Conrado teve um primeiro 

período na capital federal, e foi lá que importou um sintetizador Synti AKS, que lhe 

seria muito útil por anos. Em 1971, desta vez associando-se tanto a compositores 

uruguaios como argentinos e brasileiros, refez o Grupo Música Nova que realizou o 

primeiro de uma longa série de Cursos Latino-Americanos de Música Contemporânea 

(CLAMC). Dentre os envolvidos na organização destes cursos estavam José Maria 

Neves, Coriún Aharonián e Graciela Paraskevaídis. 

No entanto, em 1973, foi exonerado do cargo de professor da UnB, numa 

situação semelhante a de outros professores em outras universidades que não eram 

bem vistos pelo governo militar. Conrado, então, voltou a São Paulo, indo sobreviver 

dando aulas em conservatórios. Foi num destes conservatórios, no caso o 
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Mozarteum, que Conrado conheceu Lucas Shirahata, conforme descrito 

anteriormente.  

Foi também em São Paulo que Conrado Silva montou, juntamente com 

Ricardo Ibri, a Escola Travessia. Fundada em 1977, tinha como objetivos desde a 

educação musical de crianças até o ensino de música eletroacústica. Mais ou 

menos na mesma época, Conrado começou a dar aulas na Unesp, em São Bernardo 

do Campo. Na Unesp, além do seu próprio sintetizador, o engenheiro propôs a 

construção de um sintetizador com fins didáticos, financiado pela própria 

Universidade. Para a confecção do projeto ele chamou um engenheiro chamado 

Theodor Papageorgeous. Aparentemente, este sintetizador, ainda que simples, não 

foi usado no tempo em que Conrado deu aulas lá. Seu sucessor, Igor Lintz Maués, 

recém chegado de uma pós-graduação- na Holanda, foi quem entrou em contato 

com Papageorgeous e fez com que ele terminasse o projeto (Maués, 2000). 

Durante esse período, Conrado também era empregado como arquiteto, 

fazendo projetos voltados tanto para ambientes públicos, como teatros, mas 

também em construções para uso industrial. Por um bom tempo ele dividiu a sua 

atenção entre essa atividade, a Unesp e a Travessia. Além disso, é claro, ajudava a 

realizar anualmente os CLAMC em diversas cidades do país e fora dele. Durante 

esse tempo, Conrado manteve contato com seu ex-aluno, Lucas Shirahata, e de 

outras pessoas do meio não acadêmico, como por exemplo, Jorge Poulsen. Este 

último o procurou ainda na escola Travessia, buscando algumas informações sobre 

sintetizadores, encontro que resultou numa posterior amizade.  

Em 1984, Conrado, Lucas e Jorge associam-se para um curso piloto sobre 

síntese dado nas Faculdades Santa Marcelina, em São Paulo. A ideia era fazer um 

curso que atingisse o músico popular, ainda que bem fundamentado teoricamente. 

Conrado lembrou-se que “A ideia era para ser um bico, ganhar um pouco de 

dinheiro, e outra parte fomentar a ideia de se fazer música eletroacústica a partir de 

sintetizadores e computadores” (Silva, 2001). O curso foi pensado apenas para ser 

dado uma vez. No entanto, na mesma época, o jornalista Mário Cesar Carvalho 

publicou uma matéria no caderno de Informática da Folha de São Paulo, com 

entrevistas dadas por Conrado, Pousen e Shirahata. Esse mesmo jornalista 

pressentiu que este tipo de publicidade poderia alavancar um curso como a 

Syntesis: 
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[...] ele sentiu que aquilo tinha uma demanda reprimida, [...] e avisou o seguinte pra 

gente: “olha, a entrevista sai na semana que vem, vocês se preparem, pois vão ficar 

roucos. E vejam bem se vocês não querem abrir uma escola ou alguma coisa do gênero 

aí, porque provavelmente vocês vão ter tanta turma que uma estrutura de um curso 

livre não vai atender. Vocês vão ter que ter uma coisa gerenciada por vocês mesmos. A 

gente resolveu aceitar a sugestão dele, conversamos com o Conrado, constituímos um 

núcleo, batizamos ele, ligamos pro Mário e falamos “somos o núcleo Syntesis, telefone 

tal, endereço tal...” e estruturamos o curso de uma maneira mais ampla, porque tendo o 

Conrado era possível ter aula de gravação, de música eletroacústica – porque, como a 

formação dos outros dois passava por isso, não dava pra ficar um músico jazzista, um 

músico erudito, e faltando a base, o pilar da história – aí é que o Conrado entra. [...] A 

gente admirava-o, por toda a atitude aberta dele, então foi assim que começou (Poulsen, 

2000).  

A “atitude aberta” mencionada por Poulsen dá a entender que Conrado 

conseguia lidar com pessoas cuja formação era bastante diferente da dele. Além 

disso, e talvez mais importante, conseguia ser um elemento aglutinador de pessoas 

e energia, aparentemente uma característica um tanto rara. Não foi só a Syntesis 

que foi beneficiada com esse temperamento. Os CLAMC, começados em 1971 

tiveram mais quatorze edições por toda a América Latina, cuja organização sempre 

foi feita pelos quatro integrantes originais, sendo sua última edição em 1986, por 

decisão do próprio grupo em dar espaço às gerações mais novas. Infelizmente, elas 

não conseguiram se articular para dar continuidade ao projeto. 

Em 1992, Conrado recebeu uma proposta de anistia e volta à UnB, onde é 

professor até a data da confecção deste texto. Um outro trabalho do qual ele 

participou como membro fundador é o Nucom – Núcleo de Computação e Música, 

afiliado à SBC – Sociedade Brasileira de Computação, fundado em agosto de 1994. 

Giannini 

Uma fábrica de instrumentos musicais comemorar seu centenário no Brasil é 

algo pouco provável e raro, mas foi o que aconteceu com a Grande Fábrica de 

Instrumentos de Cordas de Tranquillo Giannini, que atualmente leva apenas o 

sobrenome de seu fundador. Ele, vale a pena dizer, começou a empresa em um dia 

pouco provável também, isto é, num feriado - 15 de novembro de 1900, abrindo 

suas portas pela primeira vez na Rua São João (atual Avenida São João) nº 84. Um 

habilidoso artesão em trabalhos com madeira, Giannini logo firmou-se no mercado 

nacional como fabricante de violões e bandolins. Até a década de 1950 já havia 

mudado a fábrica algumas vezes de lugar para ampliar o espaço destinado à sua 
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produção e diversificado seus produtos iniciando, por exemplo, a fabricação de 

cordas para seus instrumentos a partir da década de 1930xxv. 

Mas foi na década de 1950 que o fabricante começou a se interessar em 

produzir instrumentos cuja geração sonora não dava-se por meios exclusivamente 

acústicos. Numa época onde a guitarra elétrica ainda não era muito difundida, 

eram os violões elétricos que poderiam aparecer ocasionalmente nas mãos de um 

músico popular. A Giannini fez o primeiro modelo deste tipo em 1955 para Antonio 

Rago, um artista conhecido no círculo popular como seresteiro. 

Com este primeiro modelo nas mãos de um músico conhecido, logo houve 

demanda por mais instrumentos como aquele e a fábrica começou a produzi-los em 

série. Segundo Giorgio Giannini, atual presidente da fábrica, mesmo naquela época 

a importação de instrumentos e acessórios musicais era difícil, com altas alíquotas 

de importação. Isto tornou viável o projeto, desenvolvimento e fabricação deste tipo 

de bem no país. A partir desta época, portanto, a Giannini gradualmente foi 

ampliando seu leque de produtos eletrônicos. No início dos anos 60 começou a 

fabricação de guitarras elétricas, e em meados desta mesma década foram feitos os 

primeiros amplificadores. Antes de aparecerem o True Reverb, o primeiro 

amplificador feito pela fábrica, os músicos utilizavam uma aparelhagem que não 

fora projetada para o instrumento, como por exemplo os amplificadores Delta. Estes 

aparelhos eram feitos para a amplificação de voz e não tinham resposta de 

freqüência suficientemente grande para reproduzir o som de uma guitarra (Abreu, 

2001). O True Reverb, como seu nome diz, já tinha incorporado um reverb de mola 

e foi o primeiro de uma grande série de modelos. Mas foi a partir da década de 1970 

que a Giannini começou a fabricação comercial de órgãos eletrônicos domésticos, 

chamados combo organ. 

Antes da própria Giannini a Yamaha, então uma importadora, já trazia 

órgãos fabricados na Ásia. O custo deste transporte, no entanto, fez com que a 

empresa procurasse alternativas menos onerosas para a venda destes 

instrumentos, tais como montá-los no Brasil com algumas partes feitas dentro do 

país. É aí que entra a Giannini que, a princípio, trabalhou como montadora para a 

Yamaha, produzindo a parte do móvel de madeira e a seção de alimentação elétrica 

(transformadores, retificadores, etc), usando componentes importados para as 

seções de geração do som propriamente dito. Com isso conseguia-se uma grande 

economia para a Yamaha e acumulava-se experiência na fabricação de órgãos para 

a Giannini, que desenvolveu este trabalho por alguns anosxxvi.  
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Em 1975 a Giannini lançou sua primeira linha de órgãos inteiramente 

fabricada no país e com o nome da empresa, chamada Toccata, baseado nos 

modelos existentes da Yamaha, mas com pesquisa e desenvolvimento de 

profissionais da fábrica brasileira. Em seguida veio a linha Poème (II, III), mais 

sofisticados. A fábrica investia no desenvolvimento deste tipo de equipamento 

baseada em estudos de mercado que ela mesmo fazia.  

No início dos anos 80, a Yamaha viu-se forçada a abandonar a venda de 

órgãos no mercado nacional. Devido à política de comércio exterior da época, a 

multinacional passou a ter sua importação limitada a cotas, que não podiam ser 

ultrapassadas sob pena de altas sobretaxas e que ano a ano eram diminuídas. 

Também era usado o conceito conhecido como “similar nacional”, que dava 

primazia a qualquer indústria brasileira que conseguisse provar que seu produto 

supria as necessidades do consumidor brasileiro de um determinado item 

importado. As indústrias nacionais facilmente conseguiram demonstrar a 

equivalência de seus instrumentos perante os órgãos fiscalizadores, e a Yamaha – e 

qualquer outro fabricante de órgãos, na verdade – passou a ter alíquotas de 

importação proibitivas, da ordem de 100 por cento ou mais, dependendo da época 

(sobre as alíquotas de importação, veja mais detalhes no capítulo “Lei” da 

supressão do potencial radical). 

O mercado brasileiro consumidor de órgãos estava em franca expansão 

quando isso ocorreu, e os fabricantes nacionais ocuparam o vazio deixado pelos 

estrangeiros, que ficaram no país, mas com um poder de ação muito pequeno. Dois 

deles, Minami e Gambitt, que já desenvolviam órgãos eletrônicos, passaram a 

liderar o mercado, onde a Giannini também marcou presença, ainda que com uma 

participação menor (Abreu, 2001).  

Além de órgãos, havia uma série de equipamentos eletrônicos feitos pela 

Giannini, como mesas de som, pedais, caixas acústicas e amplificadores, além de 

guitarras, contrabaixos e toda uma linha de instrumentos acústicos. A princípio, os 

projetos eram baseados em instrumentos importados, como no caso do referido 

órgão e também de guitarras e contrabaixos, caso da guitarra Stratosonic – uma 

cópia da Fender Stratocaster. Posteriormente o desenvolvimento dava-se de forma 

mais autônoma com relação à cópia de aparelhos importados. Para isso, a fábrica 

mantinha um grande grupo de funcionários dedicado a novos projetos. O ápice da 

empresa deu-se em meados da década de 1980, com aproximadamente 1200 
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funcionários, sendo metade deles empregado para o desenvolvimento e fabricação 

de instrumentos eletrônicos.  

Desenvolver projetos na área eletrônica, segundo Giorgio Giannini, implicava 

no investimento contínuo de grandes quantias de dinheiro: 

Você não pode produzir algo por impulso, porque o músico vem e pede não sei o que lá. 

Você precisa saber realmente o que é que o mercado aceita em quantidade suficiente 

pra poder absorver os custos de desenvolvimento do produto. E, feita essa pesquisa, 

procurávamos criar protótipos, e daí iniciar o projeto [...] O projeto eletrônico é um 

projeto muito caro. E pra você desenvolver um projeto caro, você precisa ter certeza do 

bom resultado dele. Não só isso, a velocidade com que muda a tecnologia eletrônica te 

obriga a grandes e contínuos investimentos [...] Porque é mais fácil fazer barcos de 

pesca do que aviões? Porque o projeto de aviões custa muito mais caro do que fazer o 

barco de passeio, ou então uma lancha. O volume do investimento determina a 

possibilidade ou não de uma firma ter a capacidade ou não de investir nesse projeto. 

Nós não trabalhamos mais em eletrônica porque ela absorveria muito capital. Há outras 

empresas muito mais bem constituídas que já fazem isso muito bem (minha ênfase) 

(Giannini, 2000). 

Uma das estratégias da Giannini para ampliar seu alcance nesta área foi a 

parceria com a SIEL, abreviatura de Societá Industrie Elettroniche, uma fábrica 

italiana que também tentou projetos em conjunto com as americanas ARP e 

Sequential Circuits (Colbeck, 1996). Juntamente com ela, a Giannini lançou alguns 

instrumentos equipados pela primeira vez com Midi - um padrão relativamente 

novo na época - polifonia de 8 vozes e programável. Um deles chamou-se GS-7010 

na versão nacional e DK-70 na versão italiana. Alguns milhares de instrumentos 

foram vendidos tanto no Brasil como na América do Sul. Nesse sentido, ele foi um 

sucesso comercial. Mas esse resultado é relativamente tímido se comparado às 

vendas de instrumentos no mercado norte-americano pelos fabricantes daquele 

país e do Japão. Essas empresas muito mais bem constituídas, como disse o senhor 

Giannini, tinham melhores condições de desenvolver projetos e competir com 

produtos mais atraentes ao músico, além de terem a seu favor a receptividade do 

público consumidor, familiarizado com essas grandes marcas. 

Durante algum tempo a Giannini conseguiu manter a produção de 

instrumentos eletrônicos para o consumo interno e mesmo para exportação, mas 

em 1994 a política econômica tornou inviável a manutenção dos investimentos 

nesta área pela fábrica. A política cambial tornou o Real, então uma nova moeda, 

exageradamente valorizada em relação ao dólar e derrubando concomitantemente 

diversas restrições à importação de artigos até então proibidos ou com alíquotas 

muito altas. Repentinamente o mercado musical brasileiro foi inundado com 
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instrumentos musicais importados (eletrônicos ou não) a um preço muito baixo, 

obrigando diversas empresas a repensar suas estratégias – quando não sua própria 

sobrevivência – diante da nova realidade. A Giannini reagiu a esse processo 

realizando uma reengenharia. Em primeiro lugar, mudou-se para o interior do 

estado de São Paulo – até então sua fábrica ficava na Vila Leopoldina, um bairro 

paulistano – sendo a cidade de Salto o lugar escolhido para sua nova localização. 

Cidades do interior, segundo o sr. Giorgio Giannini oferecem mão de obra mais 

barata, assim como a região continental da Ásia (Coréia, China, Singapura, etc.) 

oferece mão de obra mais barata do que o Japão. Além disso, foi extinta a divisão de 

eletrônica da fábrica, passando esta a fabricar exclusivamente instrumentos 

acústicos de corda, além do encordoamento – o retorno à primeira vocação. Dos 

1200 funcionários que trabalhavam na fábrica em meados da década de 1980 a 

Giannini passou a contar com 370 (Giannini, 2000). 

Multinacionais como a já citada Yamaha e outras, que não estavam no país 

até então, começaram a atuar, só que desta vez de uma maneira mais 

descentralizada. Durante estes anos de política tarifária protecionista, as 

importações eram feitas por meio de pessoas com inciativa suficiente para viajarem 

ao exterior e trazer, um a um, instrumentos encomendados por seus clientes, ou 

seja, os contrabandistas. Aparentemente, esse grupo de pessoas era setorizado, no 

sentido de que pode-se dizer que determinada pessoa apenas comercializava 

instrumentos musicais, por exemplo, e não aparelhos de televisão, cosméticos ou 

máquinas fotográficas . Muitos deles, com a abertura das importações, passaram a 

ser revendedores oficiais e legalizados dos produtos que antes contrabandeavam 

(Lippi, 2000). 

Voltando à Giannini, ela foi o único fabricante nacional de grandes 

proporções contatado para esta pesquisa, mas sua história, no entanto, sugere o 

que pode ter acontecido com outras empresas menores do mercado. Em 2002 

completou 102 anos de existência, fabricando instrumentos para o músico 

brasileiro dos mais variados tipos – de violões a sintetizadores, passando por mesas 

de som, amplificadores e até microfones. Uma das condições para que a fábrica 

conseguisse essa longevidade foi justamente a amputação de todo a divisão 

eletrônica, como foi descrito. Sua atuação como fabricante de instrumentos 

musicais pode parecer tímida em relação a seus concorrentes estrangeiros diretos, 

mas é possível afirmar que não foi meramente a falta de qualidade daqueles que a 

impediu de manter-se neste mercado. Vale a pena lembrar que a Siel, sua parceira 
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nos sintetizadores chegou a ser considerada [...]the big European Answer to the 

mighty American and Japanese giants (Colbeck, 1986). Mesmo assim, sucumbiu 

frente às pressões econômicas e em 1988 deixou de existir, sendo comprada por um 

desses gigantes japoneses e chamando-se a partir daí Roland Europe. 

Outros projetos ligados a escolas técnicas/universidades 

Assim como Guido Stolfi construiu seu sintetizador como um trabalho 

escolar, outros grupos de estudantes espalhados pelo Brasil fizeram o mesmo. De 

um modo geral, pode-se ver que a motivação que os levou a fazer tal trabalho é 

semelhante, tanto entre os grupos em si como em relação a outras pessoas já 

mencionadas anteriormente neste capítulo. 

1. Estudantes da Eti Lauro Gomes 

A Escola Técnica Industrial professor Lauro Gomes fica em São Bernardo do 

Campo, SP, e mantinha diversos cursos de nível profissionalizante, dentre eles o de 

eletrônica. Era mantida pelos governos federal, estadual e municipal, e também 

pelo governo da Alemanha. Na conclusão dos cursos mantidos pela escola, havia 

um trabalho de formatura, feito normalmente por duplas de alunos. Em 1976, 

Moacyr de Paula, um dos formandos, propôs a confecção de módulos de 

sintetizadores (Paula, 2001). Moacyr já era bastante interessado neste tipo de 

instrumento, pois havia tido contato com eles em outros cursos. Um desses foi 

justamente uma das edições do curso do Masp sob a direção de Luiz Roberto de 

Oliveira. Possivelmente ali ele teve contato com sintetizadores modulares e a ideia 

de construir um aparelho assim parecia bastante atraente. Na época, era um 

trabalho ambicioso, se for levado em conta que os estudantes estavam recebendo 

uma formação de nível técnico e não de engenharia, mas mesmo assim o projeto 

avançou. Aliás, tornou-se altamente concorrido. Para o projeto, ao invés de uma 

dupla de estudantes, o grupo formado tinha cinco ou seis componentes. Seu 

orientador era o professor Armando Laganá, atual professor da Escola Politécnica 

da USP. O projeto ganhou até um co-orientador, dado o entusiasmo das pessoas 

envolvidas em desenvolver os circuitos. Este co-orientador, professor Alcides, 

trabalhava para uma fábrica de órgãos em São Paulo, chamada Winner. Lá, ele 

participou do projeto de um sintetizador. Em dado momento, levou os alunos da 

ETI para conhecer as instalações desta fábrica, aproximando os alunos da 

“realidade industrial brasileira”.  
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O sintetizador nunca chegou a ser um equipamento totalmente montado, 

como o de Guido Stolfi. Ao invés disso, o projeto consistia em projetar e montar os 

circuitos básicos, como osciladores, filtros e amplificadores um de cada vez, para 

depois desmontá-los e aproveitar os componentes na confecção de outro módulo. 

No entanto, ele chegou a ser demonstrado numa Feira de Ciências no Palácio das 

Convenções do Anhembi, em 1976.  

Infelizmente, não foi possível encontrar registros escritos ou imagens do 

projeto, tendo este ficado na lembrança de Moacyr, que deu seu depoimento para 

este trabalho. Atualmente, Moacyr é professor no Laboratório de Multimídia do 

NCE/UFRJ. Por último, pode-se dizer que este sintetizador tem pelo menos mais 

um admirador que, semelhantemente a muitos outros personagens encontrados 

nesta pesquisa, descobriu no estudo da eletrônica uma maneira de aproximar-se 

mais da música: o autor deste texto. Estive na referida Feira de Ciências e, ao ver o 

protótipo, fiquei fascinado pela possibilidade de lidar com algo semelhante. Eu já 

sabia o que era um sintetizador pelos artigos da revista Música, de autoria de Luiz 

Roberto de Oliveira (o autor, na verdade, só fui identificar recentemente, ao começar 

as pesquisas para esta dissertação). Foi Moacyr ou um de seus colegas que me 

indicou o curso técnico em eletrônica como uma continuação de meus estudos. 

2. Universidade Federal da Bahia 

O projeto dos estudantes da UFBA está no limiar do espaço a ser investigado 

por este texto, pois seu desenvolvimento não está relacionado ao desenvolvimento 

de hardware, mas sim de software para o equipamento em questão. Uma breve 

descrição será feita para mostrar que, de fato, a pesquisa com microprocessadores 

é, em certos aspectos, diferente daquela feita com componentes dicretos, que é o 

tema principal abordado nesta dissertação. 

Em 1984 os departamentos de Engenharia e Música da UFBA uniram-se para 

a criação do projeto de pesquisa “SSCD” (Síntese Sonora com Computadores 

Digitais). A equipe do projeto, interdisciplinar em sua essência, tinha como 

coordenadores os professores Raimundo R. Cavalcante, da Escola Politécnica da 

UFBA e o professor Jamary Oliveira, da Escola de Música da mesma Universidade. 

O projeto inicialmente propunha a criação de um “protótipo para geração de som 

através de conversores D/A 8 bits” (Aguiar, 1992, p. 41). O equipamento chamou-se 

MS-80, e era ligado a um computador MSX, recém lançado no mercado brasileiro 

pelas firmas Gradiente e Sharp. Posteriormente, o circuito gerador de som foi 
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acoplado a outro computador, padrão IBM-PC XT, permitindo o desenvolvimento de 

uma linguagem para a criação de timbres ou processamento de sinais digitais 

voltado à música eletrônica (Aguiar, 1988, p. 83). 

Em termos de desenvolvimento de software isto [a migração para o padrão IBM PC] 

significou não somente a evolução no número da versão do compilador utilizado, mas a 

revisão dos princípios da programação já desenvolvida, considerando fatores como: 

maior velocidade na transferência de arquivos [...], maior velocidade no cálculo de 

operações ponto flutuante e por fim, mas não menos importante, a evolução para um 

padrão de linguagem de programação orientada para objetos (idem, p.44). 

O projeto do sintetizador incluiu a realização de um circuito gerador de som, 

mas a diferença deste para outros projetos apresentados até aqui estava no total 

controle do instrumento via software. Era na criação e manipulação de programas 

que o circuito podia gerar certos sons.  

[...] procuramos desenvolver uma programação que permita um controle centralizado de 

todas as operações realizadas com o hardware, possibilitando ao mesmo tempo uma 

flexibilidade de atuação do usuário sobre cada dimensão ou parâmetro sonoro do 

sistema. Dentro desta filosofia optamos pelo desenvolvimento de módulos de 

programação, onde o usuário faz o seu próprio caminho a depender do estágio em que 

se encontra na elaboração das sonoridades a serem empregadas em sua composição 

(idem, p. 44). 

Com a aparição do microcomputador no início da década de 1980, tem-se um 

novo campo de pesquisa, fortemente concentrado na programação deste novo 

aparelho, modificando com isso as prioridades de pesquisa feitas na área de 

instrumentos musicais. O hardware, ou melhor, seu desenvolvimento, passou a ser 

uma das possibilidades da pesquisa, dividindo a atenção com a programaçào de 

micro-computadores. Ao longo do tempo, o software passou a predominar por todo 

o cenário de pesquisas. O depoimento de um antigo fabricante de órgãos 

eletrônicos, George Romano, parece confirmar esta ideia. 

Hoje é só software. Está muito mais fácil hoje - se um fabricante entrar com um 

produto, um sintetizador bom, é software, não tem mais hardware. O hardware pode ser 

qualquer um, devido à maioria dos computadores e placas de som de computador 

estarem utilizando DSP [digital signal processing] – então, fica fácil. Você faz tudo num 

DSP: eco, reverb, lê tabelas de formas de onda, gera e duplica sons, faz o que você 

quiser, modifica harmônicos por meio de DSP, então ficou fácil (Romano, 2000). 

A “facilidade” que Romano se refere é a substituição de circuitos inteiros por 

sua simulação em software e subsequente processamento digital. O grande 

problema, aparentemente, seria a transição entre a construção de circuitos 
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discretos por seu equivalente utilizando-se microprocessadores. Mas, partindo-se 

do uso do microprocessador desde o início, seu aperfeiçoamento torna-se bem mais 

fácil. 

A pesquisa feita na UFBA já partiu de equipamento que utilizava 

microprocessadores. Pelo que foi visto nos dois textos em que são descritos a 

substituição de um computador baseado no chip Z-80 (8 bits) por outro mais 

poderoso, o Intel 8088 (16 bits), mostra que há uma relativa facilidade em fazer-se 

isso desde que o projeto inicial tenha previsto o uso de microprocessadores desde o 

início. Assim sendo, ela não foi perturbada pelo potencial radical que o uso do 

microprocessador tinha embutido.  

3. Unesp 

Enquanto Conrado Silva dava aulas de composição na referida Universidade, 

foi iniciado o projeto e construção de um pequeno sintetizador analógico. Com as 

especificações pedidas por Conrado, o engenheiro Theodor Papageorgeous começou 

a construir o aparelho. Não foi possível saber se ele chegou a ser completado no 

tempo em que Conrado esteve na instituição, mas quando Igor Lintz Maués (2000), 

recém chegado da Holanda, assumiu o seu lugar, o instrumento não estava lá. 

[...] parece que o equipamento tinha sido levado por ele pra consertar... não sei direito, 

mas pra resumir a história, falei “Eu queria ter esse equipamento, veja que solução 

você irá dar pra ele voltar” Se é que era pra voltar, pois eu não sabia se havia sido 

levado, se faltava entregar, ou se foi levado pra consertar... Aí, ele disse que precisava 

adaptar várias coisas novas que tinha nessa transição – você sabe que, no começo dos 

anos 80, apareceram muitos circuitos integrados novos e mesmo que ele tivesse sido 

feito antes, já estava ficando ... devia estar fora de uso. Então, a gente redesenhou, eu 

disse o que eu precisava, e ele acabou o projeto e entregou o sintetizador que tinha 

esses módulos (Maués, 2000).  

O sintetizador funcionou durante o período em que Igor lecionou na 

Universidade, isto é, até 1987. Provavelmente, por falta de manutenção e pelo 

surgimento de novos equipamentos, ele foi sendo deixado de lado e não foi possível 

saber qual o paradeiro deste instrumento. A última consulta foi feita a Florivaldo 

Menezes, que respondeu por correio eletrônico. 

TUDO o que encontrei na Unesp estava ou quebrado, ou em total estado de desuso. De 

fato existiam os restos de um sintetizador totalmente inutilizado, em meio a um porão 

úmido (Menezes, 2001). 
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Alguns pontos a serem destacados 

Certamente o presente capítulo não compreende a descrição de todas as 

iniciativas para a pesquisa da eletrônica ligada à música no Brasil. É certo que 

outros projetos existiram, mas que não passaram de protótipos, assim como a 

maioria dos que foram descritos aqui. Até mesmo algumas pessoas contatadas não 

tiveram condições ou interesse em contribuir para o levantamento de seus 

resultados na área e, por consequência, não estão mencionadas no texto. Mesmo 

assim, é possível entrever, dentre os que deram seu depoimento, um pouco da 

história de como a tecnologia foi evoluindo dentro do período estudado.  

Este capítulo pretendeu enfatizar alguns pontos centrais da argumentação, 

ou seja, que houve no país diversas iniciativas para a pesquisa ligada à eletrônica e 

a música, em primeiro lugar. Também foi possível constatar que muitos dos que 

envolveram-se nesse tipo de pesquisa tinham competência para tanto, uma vez que, 

fora dessa área de trabalho vários foram os casos de pesquisadores bem sucedidos. 

Não foi por falta de talento, portanto, que este tipo de tecnologia não vingou no 

país. A circulação da informação deste conhecimento deu-se, aparentemente, de 

maneira fortuita, com uma parte significativa de pessoas tendo um aprendizado 

autodidata. Eventualmente este conhecimento foi destinado a outro tipo de 

aplicação tecnológica. É interessante notar também que muitos dos que começaram 

sua carreira com este tipo de pesquisa o fizeram movidos por um interesse ligado à 

fascinação que a música ligada à eletrônica lhes imprimia e que foram afastados 

dela por diversos fatores que modificaram a trajetória natural dos trabalhos 

realizados por estas pessoas. 

O capítulo seguinte pretende descrever os protótipos encontrados no sentido 

operacional, de forma a dar uma visão aproximada sobre o seu funcionamento. 

Como a maioria não existe mais, a informação foi baseada na documentação 

encontrada e nos depoimentos de seus construtores. 
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Reverberador de Molas

Segundo Theremin

Gerador de Ondas Dente de Serra



89

Estúdio Antunes de Pesquisas Cromo-Musicais, 1963. Note o Theremin em primeiro plano. Atrás dele, o reverberador de
molas e acima deste o Gerador de Ondas dente de Serra.

Jorge Antunes tocando seu primeiro Theremin, acompanhado da pianista Mariuga Lisbôa, 1968. Note que o circuito gerador
de som ficava ao lado da pianista, no cavalete.

Outra foto do mesmo concerto, com Antunes operando um gravador de rolo. À esquerda do gravador, um gerador de ondas
senoidais e quadradas Sanwa. Entre Antunes e o piano, o circuito do Theremin.
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Cláudio César Dias Baptista construindo a primeira Guitarra
de Ouro, 1965.

Sérgio (esq) e Cláudio Baptista,  c. 1965.

Contrabaixo ou guitarra baixo de seis cordas em Jacaranda
entalhado, forrado de ouro por dentro.  

Contrabaixo construído por CCDB com 4 captadores, dis-
torção embutida e circuito memória. Usado pelo baixista que
acompanhava Erasmo Carlos.

Os Mutantes com a Guitarra de Ouro em foto da Revista
Intervalo, c. 1967.

Sergio Dias Baptista e a Guitarra de Ouro ao lado de Caetano
Veloso em um programa de TV, c. 1968.
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Cláudio César Dias Baptista montando uma mesa de som
para Os Mutantes em sua casa, c.1972.

Detalhe da parte traseira do painel da mesma mesa.

Leo, ajudante de CCDB, pintando o móvel da mesa de som.
Atrás, caixas acústicas.

Nesta época, as mesas tinham embutidas todo o sistema de
amplificação, assumindo tamanho e peso enormes.

Mesa terminada, com 10 módulos amplificadores de saída. Os Mutantes na casa de CCDB, na Cantareira - SP ensaiando
no mesmo dia em que a mesa ficou pronta.



Primeiro Analisador de Espectro, 1979. Segundo Analisador de Espectro, projeto de 1980.

Vocoder CCDB montado.CCDB fazendo experiências para o Vocoder, 1982.

CCDB-1000, um amplificador de 1000W RMS sem transfor-
madores. CCDB não quis comercializá-lo temendo que seus
usuários viessem a se ferir com eletricidade, uma vez que a
saída de áudio tinha tensão de 110V.

A maior vantagem deste amplificador era ser bem mais leve
que os amplificadores comuns, pois esses tinham transfor-
madores.
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Sintetizador para Instrumentos Musicais e Vozes, ou CCDB-1, 1976.

O CCDB-1 foi compactado e vendido
em 1980.

CCDB-1 - Módulo principal, pedaleira e fonte de alimentação, 1980.



Ivan Seiler e o sintetizador modular polifônico (1984)
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Rita Lee e o Theremin construído por Cláudio César Dias Baptista numa das apresentações dos Mutantes no IV Festival da
MPB da TV Record, em 1968.

Luiz Roberto de Oliveira operando o ARP 2600 em foto de publicidade para seu Curso Sobre o Uso do Sintetizador Eletrônico,
1975.
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Luicas Shirahata (e), Jorge Poulsen (c) e um guitarrista não identificado em um workshop do curso Syntesis, em fins da década
de 80. O futuro CEO da Roland do Brasil já usava a popularidade destes eventos dirigidos a um público selecionado para dar
visibilidade aos instrumentos da firma japonesa.

Luis Schiavon, então tecladista do conjunto RPM, toca com diversos teclados Roland em foto de 1987. O RPM, nessa época,
tinha enorme popularidade e transferia essa visibilidade para os instrumentos musicais que usavam.

Lucas Shirahata, 1987.
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O Papagaio, construído por Guido Stolfi, montado num rack do estúdio de Luis Roberto de Oliveira

Interface de ligação entre um computador Apple II e o Papagaio

Luis Roberto de Oliveira ao lado do Papagaio, 2000.
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Spin-synth, c1980. Monofônico, construído por Ricardo Peculis, com os circuitos essenciais para um instrumento desta época

Spin Poly-Synth, c1983. Polifonia de seis vozes e processamento digital. Seu criador logo entendeu que este tipo de produto
teria um custo de produção muito mais alto que os projetos anteriores, analógicos.

Digi-Synth, 1988. Geração de som por leitura de wavetable, 8 vozes de polifonia para ser ligado como periférico de um com-
putador MSX. A foto pode não dar esta impressão, mas a placa era grande demais fisicamente devido às limitações com com-
ponentes eletrônicos na época.



Visão interna do Spin Poly-Synth. Da esq. p/ dir.: Fonte de
alimentação, CPU, Controlador do DCO e teclado, seis VCF-
VCAs.

Spin-Synth aberto por baixo. Estão visíveis os contatos do
teclado e os circuitos eletrônicos.

A CPU do Spin-Microcomputer (1981), baseada no micropro-
cessador Z-80, com 3K bytes de RAM e 6K bytes  de EPROM.
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Interface com teclado e display hexadecimal do Spin-
Microcomputer. Esse projeto veio a se tornar o Spin Poy-
Synth.



O Sintetizador Modular Digital, projeto de Guido Stolfi em 1975. Oscilador digital (canto inferior esquerdo do painel) e pro-
gramável pelo Patinho Feio.

O computador Patinho Feio, um projeto da Escola Politécnica da USP para a Marinha brasileira e que serviu como sequencer para
o Sintetizador Modular Digital. Construído entre 1971-72, CPU de 8 bits, memória de 4k bytes, ciclo de máquina 2�s, interfaces
para fita de papel, impressora, terminal de vídeo e plotter. Programado em assembly.
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Guido Stolfi e o Sintetizador Modular Digital, 2000 Detalhe do painel do sintetizaodor, onde se “desenhavam”
as formas de onda.

A edição da fita permitia “copiar e colar” literalmente!Fitas tipo “telex”, eram a memória do sintetizador, tanto para
músicas quanto para guardar ajustes de parâmetros.

“Bachianinha - 2ª voz”. Esta fita tinha de ser compilada pelo
Patinho Feio, que depois acionaria o sintetizador. Este instru-
mento já possuía um sistema de sincronismo.

Detalhe da parte traseira do Sintetizador Modular Digital,
mostrando os ajustes de afinação para os 12 geradores de
sinal que eram divididos até se obter frequências de áudio.



Fachada da primeira sede da Giannini, 1907 que ficava onde é a atual Avenida São João.

Interior da fábrica Giannini em 1923.
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IV: Fase 2 – Performance Tecnológica: protótipos  

Conforme foi descrito em um capítulo anterior, a pesquisa tecnológica feita no 

Brasil foi reflexo do que estava sendo feito em outros países nesta área. Esta 

pesquisa, se não forneceu ao mercado instrumentos musicais de qualidade em 

escala comercial, pelo menos gerou uma série de protótipos bastante interessantes. 

A maioria deles não passou deste estágio, jamais chegando às mãos do músico 

comum como um produto comercial. Quando muito, esses aparelhos foram usados 

por um único dono, que muitas vezes encomendava este tipo de equipamento com 

fins de diferenciar-se em relação a seus colegas músicos. A descrição mais 

detalhada destes protótipos é, portanto, a finalidade deste capítulo.  

Sobre a necessidade de descrever-se estes protótipos 

Em 1432 o pintor flamengo Van Eyck terminou a pintura do retábulo da 

catedral de Ghent, incluindo nela um órgão de tubos (Nova Enciclopédia Ilustrada 

Folha, 1996). Apesar de minunciosamente executada, essa figura suscita até hoje 

diversas conjecturas sobre a real estrutura do instrumento que serviu de modelo ao 

pintor. O diâmetro idêntico dos tubos, bem como a falta de perspectiva do conjunto 

traseiro dos mesmos não corresponde a um modelo real de órgão. Seus tamanhos, 

ainda que diferentes, não sugerem uma afinação cromática nem diatônica. Há uma 

chave que gera especulações sobre sua função. Em parte, isso deve-se a uma 

pintura sem compromisso com a estrutura verdadeira do órgão, e também por suas 

técnicas serem conhecidas o suficiente pelos construtores contemporâneos para 

prescindirem de um registro iconográfico. Por causa disso, atualmente, o 

conhecimento sobre os órgãos daquela época tem por base apenas uma série de 

conjecturas (Williams & Owen, 1988, p. 72).  

Ainda que uma discussão sobre as técnicas eletrônicas envolvidas na 

construção de instrumentos nacionais possa parecer supérflua, julgamos útil 

descrever os instrumentos encontrados pelo simples fato de que a evolução da 

tecnologia tem deixado diversas características superadas, e essas podem tornar-se 

até mesmo ignoradas, pelo simples fato de um dia terem sido comuns. Também é 

interessante notar que os protótipos construídos muitas vezes têm concepções 

muito mais “ambiciosas” do que instrumentos que passaram efetivamente à linha 

de montagem. Por esse motivo e pelo fato de os instrumentos industrializados terem 



 104 

 

 

uma documentação que chegou a ser publicada – no mínimo como propaganda – 

serão vistos com mais detalhes os instrumentos que não passaram de protótipos.  

Os instrumentos pesquisados serão descritos dentro das possibilidades em 

que foi possível ter acesso à sua documentação, ou também pelo contato com seus 

construtores. Mesmo sendo verdade que a maioria destes protótipos não existe 

mais, foi possível ter acesso aos esquemas eletrônicos que serviram de base para 

sua construção. Este tipo de material, especialmente em relação aos aparelhos mais 

complexos como os sintetizadores de Guido Stolfi, Cláudio César Dias Baptista e 

Ricardo Peculis foram extremamente importantes para se fazer a “engenharia 

reversa” destes instrumentos. A relação que segue está agrupada, de modo 

aproximado, em ordem cronológica. 

Gerador de ondas dente de serra 

Este instrumento, de construção relativamente 

simples, foi o primeiro que Jorge Antunes 

construiu em 1961, ainda no Rio de Janeiro, 

baseando-se num circuito de uma seção 

equivalente à de um osciloscópio. Este aparelho 

está com seu construtor até os dias de hoje. 

O sinal de áudio era conseguido com um 

circuito básico capacitor/resistor. Com uma 

única forma de onda, sua extensão podia variar 

entre 0,4Hz até 20kHz. O aspecto interessante 

deste aparelho é a sua construção pensada para 

a execução musical. Apesar de não existir 

nenhum controle fora do comum, alguns deles denotam a especificidade com que o 

instrumento foi concebido. É o caso, por exemplo, da roda de duratex, que permitia 

fazer glissandos no som, e de uma chave liga/desliga que permitia interrupções na 

linha melódica sem que fosse necessário desligar o instrumento, consequentemente 

eliminando ruídos decorrentes desta operação.  

Em série com uma resistência fixa havia um potenciômetro (item 2 da figura) 

que podia fazer o ajuste fino da freqüência. Além deste, havia um segundo, por sua 

vez manipulado através de uma roda de duratex (6). A freqüência, portanto, podia 

variar continuamente, conforme a manipulação desta roda. A tessitura do 
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instrumento era determinada pela chave (1), de dez posições e que podia fazer o 

aparelho operar entre 0,4Hz até 20kHz. 

Outro controle era a referida chave liga/desliga (4), que apenas cortava o 

sinal de áudio da saída (3), permitindo ao executante a possibilidade de “fraseado” 

melódico.  

 

Reverberador de mola  

Também construído por Jorge 

Antunes, feito em 1962 no Rio de 

Janeiro, utilizado em suas primeiras 

composições eletroacústicas. O 

aparelho existe até hoje e está em 

poder de seu proprietário. 

O princípio de funcionamento deste aparelho é simples, porém engenhoso. 

Com uma ou mais molas, produz-se um efeito de reverberação muito utilizado à 

época, tanto em construções mais simples, como é o caso do aparelho que Jorge 

Antunes construiu, até equipamentos sofisticados e caros, além de poder ser 

encontrado embutido em amplificadores de instrumentos como guitarras e órgãos 

da época.xxvii  

O sinal de áudio, entrando em (2) é transmitido à mola por um pequeno 

transdutor (1). Este a faz vibrar, sendo esta vibração captada por outro transdutor 

semelhante ao primeiro na outra extremidade da mola, e transformando a energia 

em sinal elétrico novamente. A mola, ao vibrar, cria redundâncias características no 

sinal, que tem seu comportamento ao longo do tempo modificado, simulando o 

efeito de reverb, portanto (Strange, 1997, p. 192). Uma característica importante a 

ser notada é que esse tipo de mecanismo introduz sua própria coloração ao som 

original, além da simulação da reverberação. 

 

Primeiro Theremin (1963)xxviii 

Com um visual elaborado, este instrumento construído por Jorge Antunes a 

partir de um circuito extraído de uma revista de eletrônica americana, tinha apenas 

uma antena que ficava separada do corpo. A intenção era fazer a performance, 

visualmente falando, ter um impacto maior, tirando do campo de visão da platéia 
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uma parte da aparelhagem usada, que poderia ficar na parte de trás do palco. No 

caso da foto no fim do capítulo, o corpo do Theremin está no cavalete jundo da 

pianista, ao lado de uma lâmpada. Este Theremin não existe mais e, segundo os 

depoimentos de Antunes, pode ter sido deixado no Instituto Torquato di Tella, na 

Argentina, ou jogado fora por seus pais quando ele foi estudar no exterior em 1969. 

A antena foi feita com material encontrado no Instituto Villa Lobos, sendo 

feita com bolas de madeira e tubos de alumínio, que posteriormente foram ligadas 

ao circuito do Theremin. Os tubos também eram ligados por fios, já que as bolas 

eram isolantes, e a antena-escultura tinha sensibilidade para execução em todo o 

seu perímetro. Para sua execução, era necessário ajustar o volume previamente, 

que permanecia fixo durante toda a música. No início da execução, era preciso ter a 

mão bem próxima da antena de modo que a freqüência produzida ficasse abaixo do 

limite da audição. Com um rápido glissando (aproximando-se a mão rapidamente 

da antena), chegava-se a freqüências abaixo de 20Hz e daí era possível começar a 

execução da peça propriamente dita. 

Segundo Theremin 

Construído por Jorge Antunes em 

1965 também na cidade do Rio de 

Janeiro, está com seu construtor até os 

dias de hoje. 

Este aparelho, do tamanho de um 

rádio transistorizado, tem as 

características semelhantes ao 

instrumento idealizado por Lev 

Thermen, ou seja: duas antenas, sendo 

que a da esquerda (1) controla a 

intensidade do som e a da direita (4) a 

freqüência. O controle (2) é um botão 

que faz girar, com rosca, o núcleo de 

ferro da bobina que está ligada a (1). O 

ajuste desse botão permite fixar a 

intensidade zero (silencio). Isto é, 

permite fixar a distância máxima, 

desejada, da mão esquerda à antena, de 
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modo a ajustar-se em que lugar do espaco deve chegar a mão para obter-se 

intensidade nula. Assim, afastando-se lentamente a mão esquerda desse ponto e 

aproximando-a da antena, faz-se o crescendo. Em outras palavras: coloca-se a mão 

esquerda afastada da antena (1); com a mão esquerda nesse lugar do espaço, 

ajusta-se o botão 2, o som diminuindo em intensidade, até o silêncio. Assim, na 

execução, obtém-se o silêncio quando a mão esquerda afasta-se da antena e chega 

naquele “ponto morto”. 

O controle (3), semelhantemente a (2) é um botão que faz girar, com rosca, o 

núcleo de ferro da bobina da antena (4). O ajuste desse botão permite fixar a 

freqüência mínima audível. Isto é, permite fixar a distância máxima, desejada, da 

mão direita à antena, de modo a ajustar-se em que lugar do espaco deve chegar a 

mão para obter-se o som mais grave. Assim, afastando-se lentamente a mao direita 

desse ponto, aproximando-a da antena, faz-se o glissando ascendente. Em outras 

palavras: coloca-se a mão direita afastada da antena (4); com a mão direita nesse 

lugar do espaço, ajusta-se o botão (3), o som diminuindo em freqüência, até o mais 

grave possível. Assim, na execução, obtém-se o som mais grave quando a mão 

direita afasta-se da antena e chega naquele ponto. Abaixo, está o facsimilar do 

esquema do Theremin construído por Antunes. 
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Esquema de um Theremin valvulado que serviu de base para o primeiro Theremin de Jorge Antunes. 
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Sintetizador modular digital (1975) 

 

Diagrama do Sintetizador Modular Digital 

1 Potenciômetros avulsos, que podem servir como controles 
para os módulos inseridos no meio do circuito ou mandando 
tensões de controle, disponíveis nos conectores à esquerda 
de cada um.  

7 Módulos de sincronismo analógico e interface 
com o computador 

2 Módulo MULT (multiplicador) cujo nome atual seria VCA  8 Fonte de Alimentação 
3 Geradores de Envelope, com 3 estágios  9 Gerador de Timbre, também chamado de 

Painel Gráfico 
4 Gerador de Ruído 10 Módulo para acesso às memórias de timbre 

do sintetizador 
5 Modulador balanceado, ou Ring Modulator  11 Memórias  
6 Módulo de Portamento 12 Módulo de controle do teclado-computador.  

 

O sintetizador, feito por Guido Stolfi, foi construído como projeto de 

graduação na Escola Politécnica da USP entre 1975-1978 (Stolfi, 1979, p. 1). Um 

dos objetivos do projeto era que o aparelho pudesse ser controlado completamente 

por computador (idem, p. 3), tanto nos comandos de nota como no controle de 

parâmetros de diversos módulos. Os módulos em sua maioria eram analógicos, 

desempenhando funções como amplificadores, filtros e geradores de envoltória. A 
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desempenhando funções como amplificadores, filtros e geradores de envoltória. A 

diferença básica para um sintetizador analógico convencional da época estava no 

circuito oscilador, que era digital.  

Esse oscilador pode ser dividido em duas seções: a geradora do sinal de áudio 

propriamente dito e a modeladora da forma de onda. A primeira é chamada de 

Gerador Mestre e tem 12 osciladores, um para cada nota da oitava. Esta parte do 

circuito fica na parte de trás do painel. Cada um destes osciladores gera uma 

freqüência que é subdividida posteriormente de modo a preencher a tessitura do 

instrumento. Eles geram um sinal básico que é moldado posteriormente pelo 

Gerador de Timbres (item 9 no diagrama abaixo), a segunda seção, por meio de 16 

chaves (C) de 16 posições (C1 a C16), pode criar diversas formas de ondaxxix que serão 

utilizadas pelo restante dos módulos. A forma de onda final é resultante da leitura 

da posição das 16 chaves, sendo gerado o ciclo positivo com a leitura da esquerda 

para a direita (Com posições C1, C2, C3,...C16) e o ciclo negativo com a leitura no 

sentido inverso (Com posições -C16, -C15, -C14,...-C1). Não há uma posição central 

exata, já que o número delas é par - dessa forma, mesmo que as chaves estivessem 

em posição horizontal, sugerindo corrente contínua, elas gerariam uma onda 

quadrada, com a menor amplitude nas posições ‘8’ e ‘9’, e maior amplitude nas 

posições ‘1’ e ‘16’. Em teoria, tem-se o controle da forma de onda até o 16º 

harmônico, com a restrição de que as fases dos mesmos serão apenas 0 ou 180 

graus. 

Associado ainda ao Gerador Mestre está o Circuito de Portamento (PORT, item 

6 do diagrama), que permite a variação contínua da freqüência do gerador mestre 

entre duas notas consecutivas. Nele podemos controlar também a velocidade dessa 

variação ao longo do tempo, desde alguns milissegundos até alguns minutos.  

Além destes, há o Gerador de Ruído (RUIDO, item 4 do diagrama), que gera um 

sinal randômico digitalmente construído da ordem de milhares de Hz (para ser 

usado como sinal de áudio), ou então, sinais de baixa freqüência, da ordem de 

0,3Hz, 1, 3, 10 e 30Hz, respectivamente, usados como sinais de controle para 

modulação de outros módulos. Este gerador fica funcionando ininterruptamente, 

sendo necessária a ligação de outros módulos, como o MULT e o ENVL para que ele 

ganhe uma envoltória ao longo do tempo. 

O módulo MULT é, na verdade, um VCA, isto é, amplificador controlado por 

tensão. Uma característica desse módulo é que ele aceita três entradas de sinal, 

entre –5V a +5V (EA, no painel). Também existem três entradas de controle 
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(modulação), denominadas C, que também varia entre –5V e +5V, e duas saídas que 

misturam o sinal de EA1, EA2 e EA3, também mantendo o limite de tensão entre –5V 

a +5V. Existem quatro módulos MULT, dois em cada placa do painel.  

A tensão que o controla vem do gerador de envolope, denominado ENVL (item 

3 do diagrama), que tem três estágios: attack, ou TS (tempo de subida), sustain ou 

TD (tempo de duração) e decay/release, ou TQ (tempo de queda). Este circuito tem 

dois modos: no modo A, o sustain é controlado por meio de CHV, e no modo B o 

sustain é dado por TD. CHV, denominado controle de chaveamento, é normalmente o 

controle vindo do próprio teclado. É possível também alternar-se os modos A e B 

por controle externo, por meio da entrada MODO EXT, desde que a chave esteja na 

posição A. A última chave, determina que o controle seja pelo prórpio painel (man.) 

ou pelo computador (auto). Existem 4 módulos ENVL no sintetizador. 

O módulo MODL (item 5 do diagrama) pode ser usado como VCA, ring 

modulator ou para multiplicar dois sinais de controle quaisquer. As três entradas X 

funcionam como um mixer, enquanto que as entradas Y+ e Y- têm polaridades 

opostas, ou seja, as entradas X são somadas e o total é multiplicado pela diferença 

de voltagem entre Y+ e Y-. SAU é a saída do módulo. Como VCA, o sinal de áudio 

entra numa ou mais entradas X e a envoltória na entrada Y+. Neste caso, a 

envoltória varia de 0 volts (não sai nada na saída SAU) até +5 Volts (Áudio sai em 

SAU com amplitude igual à entrada).  

Como ring modulator, basta que o sinal entrando em Y+ (ou Y-) seja simétrico, 

por exemplo de -5 a +5 Volts. Um dos módulos MODL foi modificado (usando o 

mesmo circuito porém com a troca de um componente) de modo a ser transformado 

em um VCF. Neste caso, a voltagem em Y controla a freqüência de corte do circuito, 

ao invés de controlar o ganho. O VCF assim implementado é passa-baixas de 

primeira ordem (-6 dB por oitava). Para fazer um VCF de segunda ordem (-12 dB / 

oitava) é preciso ligar dois circuitos de VCF com mais um MODL, sendo possível 

obter passa-altas, passa-baixas e passa-banda com ressonância ajustável. Existem 

três circuitos MODL no sintetizador. 

O módulo MEMR (item 11 do diagrama) armazenava as posições das chaves do 

oscilador digital C1, C2, C3...C16. Por motivos de custo, foram implementadas apenas 

duas memórias, mas o projeto previa mais cinco. Seu único controle é uma chave 

de duas posições. Na posição auto/transf. a memória pode ser reprogramada tanto 

pelo painel de chaves (item 9) como pelo computador. Na posição bloqueia, ela retém 

o último ajuste programado.  
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O módulo TIMB tem por função produzir formas de onda (timbres) que podem 

ser programadas num painel gráfico ou por computador. Possui sete posições de 

memória que podem ser carregadas manualmente, com a forma de onda presente 

no painel (posições pgrf e 1 a 7), ou automaticamente, com uma forma de onda 

programada pelo computador. A forma de onda carregada nas memórias ou 

registrada no painel gráfico podem ser selecionadas manualmente pela chave de 

oito posições ou automaticamente pelo computador, na posição auto. A saída frf é a 

freqüência de referência do sinal de saída do teclado, e produz as freqüências das 

notas musicais multiplicadas por 32. Já a saída fnt (freqüência da nota) produz 

uma onda quadrada na freqüência da nota executada. Há três saídas sau idênticas 

de onde retira-se o sinal analógico, isto é, o sinal já tenha passado pelo painel 

gráfico ou pelas memórias. 

O módulo TECL tem a função de produzir alguns sinais de saída:  

frf (freqüência de referência), uma onda quadrada de freqüência selecionável 

entre 121 (manualmente) ou 120 (automaticamente) valores 32 vezes maiores que o 

das notas musicais – no caso de 16.35Hz a 16744Hz na posição manual e de 

16.35Hz a 15804.3Hz na posição automática. 

chv (controle de chaveamento): sinal analógico que assume o valor 5 volts 

quando a tecla é acionada. Enquanto isso não acontece, seu valor é 0 volts. 

L controle do início da nota, também conhecido como gate. Pulso de 5 volts a 

cada acinamento de uma tecla. D semelhante a L, mas destinado ao controle do fim 

da nota. 

O módulo SINC tem por função sincronizar a medição de tempo no 

computador com a gravação de áudio. Na gravação da primeira voz, este módulo 

gera internamente um sinal de 1kHz (chave na posição interno). Este sinal é 

mandado para o computador (sinal pds, ou Pulso Do Sintetizador) para que este 

contabilize o tempo dos eventos. Para disparar a execução da música, é apertado o 

botão partida. O estado deste botão é enviado para o computador pelo sinal est. 

Quando o computador recebe este sinal, devolve um sinal de 1 kHz que vem pelo 

sinal pps (Pulso Para Sintetizador). Este sinal, que só aparece quando é apertado o 

botão partida, é que será gravado numa pista do gravador de áudio para sincronizar 

as outras vozes. Na segunda voz, quem fornece o sinal de 1 kHz é o gravador. este 

sinal é recuperado (amplificado) no módulo SINC e enviado para o computador 

(chave na posição recup, abreviatura de recuperado). Este, portanto, só começa a 

contar tempo quando chegar o sinal de 1 kHz que estava gravado na fita. As saídas 
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D1, D2 e D3 não foram usadas. Seriam sinais de reserva para o caso que fosse 

necessário outro tipo de protocolo na comunicação com o computador. 

Por fim, o módulo INTF REC tem as entradas 1, 2 e 3, que são ligadas com 

cabos respectivamente aos sinais pps, pds e est do módulo SINC. Estas entradas (1 

a 5) correspondem a fios que vão ao computador por aquele conector em forma 

de soquete de válvula. As entradas 4 e 5 estariam disponíveis para futuras 

modificações. Já a saída E fornece um pulso cada vez que é recebido um comando 

do computador. Este pulso é distribuído internamente para todos os módulos 

controláveis, estando disponível no painel da INTF REC apenas para testes. 

Com relação a gravações que o instrumento tem, diga-se que o sintetizador 

saiu poucas vezes da Poli e não foi usado por nenhum músico efetivamente. No 

entanto, foram feitas diversas experiências com músicas de estilos os mais diversos. 

Abaixo está uma lista com todas elas, e também se foi possível encontrar uma 

gravação. A primeira coluna, mostrando o título de cada peça, na verdade diz 

respeito a partes destas peças que foram “sequenciadas”, isto é, gravadas em fitas 

de papel para serem processadas posteriormente pelo computador Patinho Feio, que 

recebia tanto o programa para execução musical quanto a parte sequenciada em 

questão. A segunda coluna mostra quantas vozes foram feitas para cada peça 

musical. Os nomes foram extraídos das fitas que ainda estão em poder de Guido 

Stolfi (veja foto no fim do capítulo). 

Música – autor Nº vozes (para cada voz, uma fita de papel) 

Continuum – Ligeti 2 

Pavanne 1? 

Musette – J.S. Bach 1v/Loop 

Marcha Turca – Mozart 1v/Loop 

Fuga II – Cravo Bem Temperado – J.S. Bach 2v 

Bachianinha nº1 – Paulinho Nogueira 2v 

OTA15, B, C 2v? 

FFT – análise de espectro de som sampleado ----- 

Densidade 21.5 – Varése 1v 

Prelúdio I – Cravo Bem Temperado – J. S. Bach 1v 

Invenção a 2 vozes (não se sabe qual) - J. S. Bach 2v 

Adagio (provável autor: Francisco Espuny) 2v 

Jesus alegria dos Homens - J. S. Bach 1v 

Solfegietto – C. P. E. Bach 2v 

Green Leaves  1v 

Green Leaves com vibrato  1v 

Aria na Corda Sol - J. S. Bach 1v 

Langsamersatz – Webern 4v foram feitas 3 

Teste – Guido Stolfi 1v 

It’s a small world (Noviça Rebelde) 1v 

Dulcíssime – Orff 1v 
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Algumas músicas foram encontradas na forma de áudio, em algumas fitas de 

rolo de ¼ de polegada. São elas: Continuum, Fuga II, Solfegietto e uma peça de 

duração maior, de aproximadamente dez minutos feita por Francisco Espuny para 

um trabalho sobre teoria da informação. 

Sintetizador CCDB-1 (1975) 

 

Diagrama do CCDB-1 

1 Dobrador de Freqüências (Oitavador) 10 Gerador de disparo para os geradores de envoltória 

2 Cromatron 11 Distorcedor Regvlvs IX 

3 Sustainer 12 Distorcedor Regvlvs VIII 

4 Ring Modulator com VCF dedicado 13 Amplificador controlado por tensão 

5 Distorcedor Regvlvs X 14 Gerador de ruído 

6 Fonte de Alimentação e Patch bay 15 Misturador para modulação 

7 Módulo controlador do filtro 16 Oscilador controlado por tensão  

8 Gerador de Envelope 17 Divisor de freqüência 

9 Controle de bypass dos módulos   

 

Este sintetizador começou a ser concebido por Cláudio César Dias Baptista 

em meados da década de 1960, mas o protótipo que serviu de base para CCDB 
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escrever diversos artigos sobre várias partes dele na revista Nova Eletrônica ficou 

pronto em 1975. Concebido originalmente para ser controlado por uma guitarra, 

poderia ser utilizado por qualquer outra fonte de sinal. Não é uma simples 

“pedaleira”, como pode-se suspeitar, mesmo tendo vários módulos encontráveis em 

um acessório como aquele. Evidentemente os processadores de som como 

sustainer, distorcedor e outros, feitos pelo próprio CCDB, desempenhavam uma 

importante função no sintetizador, mas havia também circuitos para gerar o 

disparo e controle de geradores de envoltória, filtros e até mesmo osciladores, 

permitindo com que o instrumento gerasse seu próprio som, além de processar o 

próprio som da guitarra, naturalmente. 

O sinal de áudio entra por uma pedaleira (que não está mostrada) e vai ao 

sintetizador propriamente dito por meio de um multicabo. Ali o sinal é dividido em 

quatro ramificações, até chegar à saída do aparelho. Uma destas ramificações leva 

diretamente o sinal até a saída do aparelho, o chamado sinal bypass. Outras duas 

seguem para dois geradores de pulso e de envelope, podendo ser utilizadas para a 

criação de sons disparados pelo sinal original. Uma quarta ramificação passa pelos 

demais processadores de som, normalmente ligados em série, à semelhança de uma 

pedaleira de guitarra comum. 

O módulo DOB é um dobrador de freqüências, um circuito bastante utilizado 

por guitarristas. Basicamente, o módulo tem dois conectores para o áudio (IN e OUT, 

localizados na parte de baixo do seu painel) e três potenciômetros que controlam a 

entrada do sinal do instrumento (AJ ENTR CLIP), o volume de saída (VOLUME) e um 

terceiro controle que interfere na forma de onda de forma (TIMBRE). Um led indica 

se há distorção do sinal e uma chave liga-desliga para o circuito fica entre os 

potenciômetros e as conexões do módulo. 

O módulo CROMATRON é, na verdade, um banco de filtros com altíssimo 

coeficiente de ressonância, fazendo cada filtro chegar ao limiar da auto-oscilação. 

Haviam nove filtros, cada um com controles de cutoff (TUNE) e ressonância (Q) 

independetes. Segundo CCDB, podia-se sintonizar cada módulo nas freqüências de 

uma escala cromática (daí, CROMATRON). O conjunto das ressonâncias dava uma 

“reverberação” diferente da definida pelas repetições convencionais. Criava 

“ambientes” ressonantes e não apenas reverberantes, para qualquer tipo de sinal de 

áudio.xxx 

Havia no mesmo painel duas entradas de áudio, um controle de ganho de 

entrada (AJ ENTR), um led para monitorar sinais excessivamente altos (DIST). À 
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direita do LED há uma chave de duas posições, provavelmente para que se possa 

escolher entre enviar o sinal para o sintetizador ou para as saídas de áudio do 

próprio módulo. Controles de ganho (PRÉ) e (VOLUME) cumprem esta função, 

respectivamente. 

O módulo SUS é o sustainer, cujo circuito foi publicado na revista Nova 

Eletrônica (Baptista, 1977b). Bem ao gosto de seu criador, ele o chamou de MXR 

melhorado, título colocado no painel do instrumento, fazendo uma alusão à fábrica 

americana MXR. O seu desenvolvimento em si mostra, mais uma vez, a estratégia 

que muitos projetistas brasileiros usavam para aprender a dominar essa tecnologia: 

Um dia, [Sergio Dias, guitarrista dos Mutantes e irmão de CCDB] viajando pelos USA, 

encontrou “o” sustainer. Era melhor, mais simples, mais baratos que nossos 

compressores e perfeito para suas necessidades. Usando um circuito operacional com o 

nome apagado pelo fabricante, o sustainer deixou-nos malucos! [...] Durante uma 

semana quebramos a cabeça atrás de especificações, até que o José, da Filcres, [...], 

lembrou-nos de um integrado que era controlável em ganho, pelo pino 5, exatamente 

como o original. Tinha que servir! Corremos para a Serra [da Cantareira, residência de 

CCDB], montamos e ligamos! Funcionou! (Baptista, 1977b, p. 41) 

Neste módulo existe um pré-amplificador, onde é ligada a guitarra. Tem três 

potenciômetros; o primeiro controla a atenuação do sinal de entrada (SENS AJUSTE) 

e o segundo, o nível de compressão obtido (SUSTAIN (COMP)), que na prática resulta 

na quantidade de “sustain” que o sinal obtém. O terceiro potenciômetro refere-se ao 

volume do pré-amplificador (VOL.). Há três conectores neste módulo, mas só foi 

possível identificar dois: AJUST INPUT e OUT. 

O Módulo RING é, obviamente, o ring modulator. O lado esquerdo do módulo 

representa os controles de um VCF dedicado, enquanto que os do lado direito são 

os controles de modulação. O VCF está aí para ser usado como uma espécie de 

oscilador, fornecendo uma portadora ao circuito ring modulator. Para tanto, é 

preciso ajustar o controle de ressonância (emphasis) na posiçào máxima para que 

ele entre em oscilação. É possível também utilizar este mesmo VCF como um filtro 

comum. À esquerda (VCF), temos: 

cutoff freq: controla a freqüência de corte do filtro. 

Emphasis: controla a quantidade de ressonância, ou Q do filtro. 

Amount of contour: controla a quantidade de modulação recebida pelo gerador 

de envoltória (CG - módulo 8 do diagrama), quando ligado. 

Conectores: EXT CONTROL INPUT permite a ajuste do cutoff do filtro por meio 

de tensão externa, como o potenciômetro 10kli que fica no módulo 6. Os dois 
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conectores abaixo representam a entrada e saída do sinal de aúdio enviado ao 

módulo (Baptista, 1981a, p. 57).  

À direita do módulo, temos: 

Mod gain: controla a quantidade de modulação que pode ser enviada ao 

circuito. 

Carrier: seleciona entre duas ondas para a modulação do filtro: senoidal e 

quadrada (sin e sqr, respectivamente). 

Bypass: Quando ligada, ajusta o controle EMPHASIS do VCF no máximo, 

fazendo com que o filtro passe a oscilar. Se o módulo for utilizado como ring 

modulator, é essa a posição que ela deve ficar. Caso queira-se utilizar apenas o 

filtro, é preciso deligá-la (idem, ibidem). 

Volume: controla o nível de saída do aparelho. 

O conector EXT CARRIER permite a introdução de um sinal externo para servir 

de portadora. 

Por fim, há dois conectores para saída e entrada de sinais de modulação 

produzidos pelo módulo. 

O módulo RX (abreviatura de Regulus X) é um distorcedor, podendo o áudio 

ser processado de duas maneiras, fuzz e overload, (também conhecido como 

overdrive). Tem os seguintes controles (de cima para baixo): 

GANHO: controla a quantidade de sinal a ser mandado ao circuito 

OVERLOAD: Volume de saída da distorção tipo overdrive. 

FUZZ: Volume de saída da distorção tipo fuzz. 

VOLUME: Volume de saída geral do módulo. 

BYPASS: Chave de duas posições que põe ou tira o módulo do caminho do 

áudio. 

IN e OUT: Entrada e saída do sinal de áudio, respectivamente. 

O módulo seguinte, o maior de todos, é onde fica a fonte de alimentação. A 

chave LIGA é a que ligava efetivamente todo o equipamento. Ao seu lado está um 

conector de tomada fêmea que era ligado à corrente elétrica. Aparentemente, na 

época não era fácil de encontrar-se conectores mais apropriados, como hoje em dia. 

Por isso, CCDB preferiu colocar o conector tipo fêmea para evitar acidentes. 

Ainda na parte inferior do módulo existe as conexões para um potênciômetro 

e dois plugs com tensão +10v e –10v, à semelhança do sintetizador de Guido Stolfi. 

Normalmente o potenciômetro servia como um atenuador para controlar 

manualmente as tensões e correntes de controle fornecidas pelos demais 
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conectores. Na prática era muito usado para controlar o VCF e outros módulos que 

tinham tensões de controle externas. 

A seguir, temos o módulo VCF, semelhante ao do módulo RING, mas para uso 

genérico. Os controles são os mesmos do módulo já visto. 

O módulo CG proporciona dois geradores de envoltória duplos para os filtros 

e os amplificadores. Eles são disparados pelo módulo TRI ENT. O primeiro CG 

controla os dois VCFs, tanto o módulo separado quanto o filtro do módulo RING. O 

segundo CG controla os dois VCAs, um que está presente no painel e outro que fica 

embutido com o gerador de ruído. A operação destes módulos assemelha-se 

bastante ao circuito usado no Minimoog. Os controles são Attack, Decay e Sustain. O 

parâmetro Release, usado para controlar a duração do som entre o nível de sustain 

até o envelope “fechar” é, também como no Minimoog, determinado pelo tempo de 

decay, caso esteja ligada a chave extra decay. Ainda guardando uma semelhança 

com o instrumento mencionado, há uma conexão disponível para que este controle 

seja externo, como um pedal.xxxi Se nenhum dos dois controles estiver ligado, o 

tempo de release é próximo de zero segundos. O disparo do CG também pode ser 

feito com uma chave no painel (S. trigger), ou através de um pedal ligado ao conector 

logo abaixo desta chave. 

A seção BY nada mais é do que uma fileira de chaves bypass, que permitem o 

uso ou não de determinado módulo na cadeia dos processadores de sinal. Podem 

ser controlados os distorcedores, o sustainer, o VCF, o VCA e mais alguns módulos 

que não puderam ser identificados. 

O módulo TRI. ENT. gera o disparo (trigger) para os geradores de envoltória (ou 

CGs). Dado um sinal de áudio, são gerados quatro sinais de disparo separados, 

para que seja possível a calibragem de cada um. Seus destinos são fixos, no 

entanto. Os sinais são encaminhados para os módulos VCF (módulo 7), Ring 

Modulator (RING, módulo 4), VCA (módulo 13) e Gerador de Ruído (NOI, módulo 14). 

Infelizmente não foi possível identificar a função dos conectores na parte inferior do 

módulo. 

Os módulos RIX e RVIII são outros distorcedores com processamento 

ligeiramente diferente do já visto RX. Não é à toa que o sintetizador era feito tendo 

um guitarrista em mente!  

O módulo VCA, em seguida, não está conectado internamente a outros 

módulos, mas é normalmente controlado por um pedal externo, construído na 

pedaleira. Tanto o sinal de áudio quanto o sinal de controle tem de ser mandado a 



 119 

 

 

ele através dos conectores externos (In, Out e ExtContInput). Existe um segundo VCA 

que está ligado internamente ao gerador de ruído, e a envoltória dos dois é 

determinada por um único CG. 

O módulo gerador de ruído (NOI) tem, de cima para baixo, uma chave de 

seleção entre ruído branco e rosa. Um potenciômetro controla o volume de saída do 

sinal (VOL). Há ainda dois controles que servem para calibrar o sinal de modo a 

conseguir-se o melhor resultado possível (CCDB posteriormente colocou estes 

controles embutidos (Baptista, 1981b, pp 54-55)). O conector OUT é a saída do 

sinal, caso queira-se utilizá-lo como áudio e não só como fonte de modulação. 

O módulo MMI é um misturador de modulação, servindo para misturar os 

sinais dos osciladores OSC e NOI, endereçando-os ao VCF. Aqui também é possível 

notar a influência do Minimoog neste projeto. O primeiro controle, de cima para 

baixo, determina a proporção entre os sinais vindos de OSC e NOI. O segundo, a 

quantidade de modulação (que no caso do Minimoog era feita pelo controle MOD 

Wheel, mas como este sintetizador é a princípio para um guitarrista, este controle 

foi implementado diferentemente). Mais abaixo, a chave que liga a modulação 

(Modulation). 

O oscilador (OSC) tem uma particularidade: ele não é um VCO comum, já que 

não é controlado por tensão vinda de um controlador. Ele pode ser usado como 

fonte de modulação para o filtro e demais módulos bem como gerador de áudio, 

com a freqüência fixa, neste caso. Tem os seguintes controles: 

FREQ, o ajuste de afinação de maior resolução. 

Range, ou Faixa, que determina a tessitura de atuação do oscilador. Seus 

valores podem variar de 25 segundos a 24kHz, em seis posições. 

Balance serve para variar as duas rampas da onda triangular, quando esta é 

selecionada. Com este ajuste é possível tornar o sinal algo próximo de uma dente de 

serra. 

Pulse Width, ou largura de pulso, controla esta forma de onda quando 

selecionada na chave abaixo. 

Forma (de onda), com quatro possibilidades: duas dente de serra, uma 

quadrada e uma triangular. 

Chave liga/desliga (On/Off), que liga a saída do oscilador à cadeia de áudio. Se 

ela estiver desligada, continua funcionando como fonte de modulação para os 

demais módulos. 
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Sintetizador com teclado – (1977-78) 

Um dos problemas que Ricardo Peculis encontrava na confecção de 

instrumentos musicais como este era a disponibilidade de componentes eletrônicos:  

Claro que analisar circuitos de sintetizadores profissionais ou mesmo em manuais de 

Amplificadores Operacionais era a grande fonte de informação. Daí, o negócio era 

extrair o melhor ou o que melhor se adaptava com os componentes disponíveis na 

Santa Ifigênia (Peculis, 2001b). 

O protótipo foi construído em um gabinete simples de madeira com painel de 

alumínio. Suas características básicas eram as seguintes: 

Teclado 37 teclas (três oitavas), 1V/oitava, com sample/hold e glide (ou portamento). 

VCO Dois VCOs com extensão de seis oitavas com três formas de onda: dente-de-serra, pulso 
com largura controlada e triangular. 

Gerador de Ruído Branco e Rosa. 

LFO Gerador de modulação de baixa freqüência para os VCOs e VCF. 

Misturador Misturador para a saída dos VCOs e Gerador de Ruído. 

VCF VCF com freqüência de corte controlada com 1V/oitava e ressonância ajustável 
(potenciômetro). A freqüência pode ser ajustada (potenciômetro) ou controlada por 
envoltória (ADSR) direta ou invertida. 

VCA Um VCA controlado por envoltória (ADSR). 

Envoltória Dois controladores de envoltória (ADSR), um para o VCF e outro para o VCA. 

Saídas Saída para amplificador e fone. 

 

Dois problemas que Peculis enfrentou ao construir este protótipo foram a 

estabilidade de afinação e a busca por uma solução simplificada para o sinal de 

controle dos circuitos de modulação do sintetizador, conhecido como gate. O 

primeiro problema foi resolvido usando-se transístores com mesmo ganho, de modo 

que o aquecimento entre seus três pontos de ligação -–base, emissor e coletor – 

compensassem mutuamente as variações de cada um.  

Já o problema do gate precisou de um pouco mais de inventividade. 

Normalmente, este dispositivo necessita de um contato a mais para cada tecla, 

complicando e encarecendo o produto final. A solução encontrada foi a seguinte: 
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Em resumo, eu tinha que criar um circuito que "adivinhasse" quando uma tecla seria 

pressionada e gerasse um pulso antes de pressionar a tecla. No desacionamento [sic] da 

tecla, a mesma adivinhação seria também necessária, ou seja, terminar o pulso antes 

que a tecla fosse largada. Isso constitui a "máquina do tempo". Em sintetizadores 

analógicos, o acionamento de uma tecla gera a "voltagem ou tensão de controle" para os 

VCOs e o pulso de acionamento de envoltórias e sample/hold. A solução original foi 

atrasar eletronicamente a geração da tensão de controle. Através e uma lógica 

sequencial, comparadores e chaves analógicas, foi possível atrasar em alguns 

milisegundos a tensão de controle, e gerar o pulso de controle no instante que a tecla 

foi pressionada. No desligamento da tecla, o pulso era retirado, mas a tensão de 

controle memorizada analogicamente. Com este circuito, consegui eliminar o contado 

no teclado (um para cada tecla) para a geração do pulso de controle (Peculis, 2001b). 

Na opinião de Peculis, isso traria um pequeno atraso na geração do som que 

seria imperceptível para o músico. Infelizmente, o instrumento não pôde ser testado 

a ponto de confirmar se isto era verdade. 

Analisador de espectro (1980) 

 

O analisador de espectro foi feito por Cláudio César, aparentemente como 

reação a uma carta enviada por um funcionário dos laboratórios Dolby, em que é 

descrito o sistema surround criado pela firma americana. A curiosidade de CCDB no 

equipamento deveu-se a um filme assistido numa sala de cinema que tinha este 

equipamento instalado. O filme era Guerra nas Estrelas e o artesão, se ficou 

deslumbrado com o som do filme, não foi o único a interessar-se pelo sistema Dolby 

stereo/óptico. Este filme, de fato, foi o primeiro a despertar o interesse por este 

sistema na indústria cinematográfica (Weis & Belton, 1985). 

Para usá-lo, liga-se um microfone a uma conexão no painel, denominada 

PHANTOM que, como o nome diz, pode receber microfones a condensador. Acima 

deste conector está um outro, SAI, que funciona como uma saída do sinal de 
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entrada, ou bypass. Acima deste está um potenciômetro que ajusta a sensibilidade 

de entrada do sinal. Do lado direito deste potenciômetro está uma chave PHANTOM, 

que liga ou desliga a corrente do conector. Abaixo dele, um potênciômetro de 

atenuação (ATEN) da entrada LINHA, que fica logo abaixo deste. 

O sinal a ser analisado é dividido em faixas de 1/3 de oitava, entre 16Hz até 

20.000 Hz, com 32 faixas. Cada faixa tem 7 leds que monitoram o volume do sinal 

naquela faixa de freqüência entre –3dB até +3dB. À direita do painel fica a chave 

liga/desliga. 

Spin Synthesizer (1980) 

 

Este foi o primeiro sintetizador que Ricardo Peculis pensou em comercializar. 

O gabinete deste instrumento era de madeira e o painel de alumínio pintado de 

preto, com inscrições em branco impressas com silk-screen. Suas características 

principais são as seguintes: 

Teclado 37 teclas (três oitavas), 1V/oitava, com sample/hold e glide (ou portamento). O teclado tem 
apenas um contato por tecla. 

VCO Um VCO com extensão de seis oitavas com três formas de onda: dente-de-serra, pulso com largura 
controlada e triangular, com seleção de duas formas de onda simultâneas (dente-de-serra/pulso, 
triangular/dente-de-serra, triangular/pulso) do mesmo oscilador. 

Gerador de Ruído Branco e Rosa. 

LFO Gerador de modulação de baixa freqüência para os VCOs e VCF. 

Misturador Misturador para a saída do par de forma de onda do VCO e Gerador de Ruído. 

VCF VCF com freqüência de corte controlada com 1V/oitava e ressonância ajustável (potenciômetro). A 
freqüência pode ser ajustada (potenciômetro) ou controlada por envoltória (ADSR) direta ou invertida. 

VCA Um VCA controlado por envoltória (ADSR). 

Envoltória Dois controladores de envoltória (ADSR), um para o VCF e outro para o VCA. 

Saídas Saída para amplificador e fone. 

 

Uma nota sobre os protótipos de Ricardo Peculis: aparentemente tudo o que o 

engenheiro fez está perdido, uma vez que ele e sua família imigraram para a 

Austrália e tiveram de se desfazer de tudo o que não fosse necessário para a 

viagem. 
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Spin Microcomputer (1981) 

Este é outro protótipo que está no limiar desta pesquisa. Feito por Ricardo 

Peculis em 1981, seu circuito é baseado no processador Zilog Z-80 e foi usado em 

diversas aplicações, tão diversas como em sintetizadores e um controlador 

automático de alvos para treinamento de tiro (Peculis, 2000, op. cit.). Suas 

principais características são: 

Placa CPU Microprocessador Z-80 com freqüência de clock de 3.5MHz 
3K bytes de memória de dados RAM 
Capacidade para 6Kbytes de memória para programas EPROM 
Barramento de endereços, dados e controle disponível para expansões 

Teclado e Display Teclado Hexadecimal 0-9 e A-F e quatro teclas de controle 
Display Hexadecimal para endereços e dados 

Conector para interface com gravador cassete. 

Periféricos Interace para gravador cassete para armazenamento de dados 
Interface para programador de EPPROM (2716 e 2732) 

Software Monitor Commandos para ler e escrever em posições de memória e registradores 
Comando para executar programa 
Comandos para controlar interface com gravador cassete 
Comandos para controlar o gravador de EPROM 

Vocoder CCDB (1982) 

Cláudio César Dias Baptista fez este protótipo de vocoder com finalidade de 

vendê-lo como módulo para conjuntos musicais. Aparentemente, não obteve 

sucesso. 

 

A estrutura de um vocoder é composta de duas seções (Roads, 1996, p. 197). 

Na primeira, um banco de vários filtros passa-banda acoplados cada um a 

detectores de envelope fazem a análise de um sinal de áudio, comumente a voz 

humana, sendo esta dividida em formantes, um para cada conjunto filtro-detector 

de envelope.  

A segunda seção é composta novamente de outro banco de filtros passa-

banda, semelhantes ao banco da primeira seção, só que estes estão ligados a 
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amplificadores controlados por tensão. Na prática, um sinal de áudio qualquer é 

dividido pelo banco de filtros e é modulado em cada faixa de freqüência pelo sinal 

captado na primeira seção do circuito. Originalmente pensado como um processo 

de síntese de fala, o aparelho ficou muito popular no meio musical comercial, sendo 

usado por diversos conjuntos musicais, como os Mutantes. Seu aparelho tinha 12 

filtros, como pode ser visto pelos LEDs do desenho abaixo. Havia entradas para 

microfone, outra para o instrumento que forneceria o segundo sinal de áudio e uma 

saída para o efeito. Um potenciômetro SENSIB controlava o nível de entrada de INST. 

Outros dois potenciômetros cuidavam do volume de MIC e da saída S. Não foi 

possível saber a finalidade do potenciômetro SILENCIADOR. 

 

Spin Poly-Synth (1983) 

Este é um sintetizador híbrido, analógico e digital, feito por Ricardo Peculis. 

Seu controle se dá pelo circuito embutido Spin Microcomputer, mas a geração de 

som é analógica. São as suas características: 

Teclado Teclado com scanning digital com quatro oitavas e 49 teclas 

Polifonia Polifonia de seis vozes 

Canais Cada uma das seis vozes possui um canal independente com um DCO (Digital Controlled 
Oscilator), VCF, VCA e dois geradores de envelope para controle do VCF e VCA. 

DCO Os seis DCOs residem em uma única placa. Cada DCO tem freqüência controlada digitalmente. A 
forma de onda gerada pelos DCOs são selecionadas entre oito presets: dente-de-serra, triangular, 
senoide, quadrada, pulso com três larguras diferentes e uma forma complexa. Cada forma de onda 
constitui uma tabela de 16 pontos armazenada em uma EPROM compartilhada pelos seis DCOs. 

Envoltórias Duas envoltórias independentes (ADSR) para cada canal geradas digitalmente e convertidas em 
sinal analógico para controle de voltagem dos VCFs and VCAs. 

VCF Seis VCFs, sendo um VCF independente para cada canal com controle de freqüência de corte 
(1V/oitava) e ressonância. A freqüência de corte pode ser controlada por envoltória. 

VCA Seis VCAs, sendo um VCA independente para cada canal com controle independente de 
envoltória. 

Saídas Saída para amplificador e fone. 

 

Como já foi dito, este sintetizador foi experimentado por mim. Naquela época, 

um instrumento como aquele tinha diversas características que o tornavam muito 

interessante para um músico. No entanto, seu maior defeito era o acesso aos 

diversos parâmetros que o instrumento dispunha pelo teclado alfanumérico. 

Qualquer mudança de parâmetro era feita digitando-se uma série de teclas, 

tornando impraticável a execução do instrumento sem um grande número de 

toques, o que o tornava pouco eficiente para a execução ao vivo. Existiam dez 

memórias para o armazenamento de timbres ajustados, mas estas perdiam-se 
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quando desligava-se o aparelho. Seu som, no entanto, não deixava nada a desejar 

em relação a outros sintetizadores importados disponíveis na mesma época e que o 

autor chegou a tocar. Algumas das características da operação deste sintetizador 

são descritas assim: 

Teclado de 
Controle 

Seis teclas de controle de função (A-F) e dez teclas numéricas para entrada de parâmetros (0-9). 

Display Quatro dígitos de sete segmentos para visualização de comandos e parâmetros. 

Sons Pré- 
Programados 

Dez sons pré-programados: trompete, clarineta, oboé, flauta, violino, piano, cravo, orgão, synth1 e 
synth2. Os dez sons pré-programados são baseados em oito formas de onda básicas: dente-de-
serra, triangular, senoide, quadrada, pulso com três larguras diferentes e uma forma comlpexa. 
Preset: Tecla A + <Número> - Seleciona preset (som pré-programado). Requer parâmetro 
numérico (0-9) para definir o preset. 

Sons 
Programáveis 

Dez sons programáveis a partir dos presets, onde dez parâmetros podem ser modificados e o novo 
som armazenado. 
Program: Tecla B + <Número> - Seleciona som programável. Requer parâmetro numérico (0-9) 
para definir o programa. Inicialmente os dez sons programáveis são idênticos aos presets. 

 VCA O Controle do VCA é acionado pela Tecla C. Requer mais duas teclas numéricas para seleção do 
parametro e valor. 
VCA Envelope Atack: Tecla D + <1> + <Número> - Seleciona controle do Atack da envoltória de 
modulação do VCA. Requer adicional tecla numérica para definir o valor do atack. 
VCA Envelope Decay : Tecla C + <2> + <Número> - Seleciona controle do Decay da envoltória de 
modulação do VCA. Requer adicional tecla numérica para definir o valor do decay. 
VCA Envelope Sustain: Tecla C + <3> + <Número> - Seleciona controle do Sustain da envoltória 
de modulação do VCA. Requer adicional tecla numérica para definir o valor do sustain. 
VCF Envelope Release: Tecla C + <4> + <Número> - Seleciona controle do Release da envoltória 
de modulação do VCA. Requer adicional tecla numérica para definir o valor do release. 

Portamento O controle do Portamento (deslizamento de freqüência entre duas notas), é acionado pela Tecla E. 
Portamento: Tecla E + <Número> - Seleciona o tempo de portamento. Requer tecla numérica para 
definir o valor do tempo. 

Volume O controle do volume de saída é acionado pela Tecla F. 
Volume: Tecla F + <Número> – Seleciona o volume de saída. Requer tecla numérica para definir o 
valor do volume. 

Sintetizador Modular Polifônico Seiler (1983) 

Com oito vozes de polifonia e estrutura modular, este sintetizador foi feito por 

Ivan Seiler com a intenção de ser vendido aos músicos brasileiros que não tivessem 

condições de comprar um instrumento equivalente importado. Entretanto, seu 

custo afastou compradores potenciais. Seiler fez pelo menos sete módulos para 

desempenharem as funções básicas do instrumento, seguindo um tipo de 

montagem semelhante aos grandes fabricantes estrangeiros como Serge e Moog. 

Para geração e controle dos sons do sintetizador, Seiler usou os circuitos integrados 

da CEM – Curtis Electromusic Specialties. Esses circuitos eram módulos de 

sintetizadores analógicos que podiam ser usados para criar instrumentos inteiros. 

Apenas como exemplo, as últimas versões do sintetizador Prophet 5 (versões 3.x, as 

mais numerosas e populares) feito pela Sequential Circuits foi feito inicialmente 

usando este tipo de circuito (Forrest, 1994b, p.115). Um projeto que fez parte do 
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mestrado de Márcio Brandão no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-RJ 

também usou esses mesmos circuitos (Brandão, 2000).  

Os módulos encontrados no sintetizador modular de Ivan Seiler são: 

Teclado Este módulo era responsável pela geraçào dos sinais de controle Envelope/Gate. O grande 
problema da época era criar comandos independentes para cada oscilador, algo que só foi 
conseguido pelos fabricantes de modo satisfatório com o uso de tecnologia digital (veja mais abaixo 
a solução de Seiler) 
Glide: Controle para controlar o tempo de portamento entre uma nota e outra. Para desligar, era 
preciso girar o controle ao mínimo. Não tinha chave liga-desliga. 
Bend: Controle de afinação usado para a performance. Usava um potenciômetro deslizante. 

VCO Forma de onda: Triangular, quadrado, pulso, dente de serra, “quase” senoidal . Uma chave de doze 
posições selecionava as formas de onda. Conforme Seiler foi aumentando o número de ondas, ia 
ligando as posições da chave. 
Afinação de oitava 
Afinação fine 
Controle de modulação. Com entrada externa entrada de afinação 
Largura de pulso. Com entrada externa largura de pulso. 

LFO Forma de onda quadrada, triangular, rampa (ele diz que é diferente da dente de serra) 
Afinação 
Ruído com gerador branco e rosa. No princípio era gerado com transístor polarizado inverso feitos 
pela Philips. Depois que eles saíram do mercado, Seiler fez com outros transístores, mas achava os 
primeiros mais adequados para a tareva. 

Gerador de 
envoltória 

Attack 
Decay 
Sustain 
Release 
Seiler Começo usou circuitos CMOS e depois comprou chips da Curtis.  

Filtro Passa baixas de 2 polos. O primeiro filtro era só um VCF com MOSFets. 
Cutoff 
Ressonance 
Amount (quantidade de efeito do filtro) 

Módulo de saída 
(mixer) 

Volume de cada módulo que entrasse nele.  

O sintetizador não tinha conexões entre os módulos internamente. Mas Ivan 

chegou a fazer um normalizado, isto é, com ligações internas que eram desligadas 

no momento em que o usuário usasse as conexões externas para fazer sua própria 

configuração do instrumento.  

Talvez o aspecto mais interessante deste instrumento estava na solução dada 

para conseguir-se que o teclado respondesse à execução polifonicamente. De um 

modo geral, a solução encontrada para isso foi adaptar um circuito digital que 

verificasse, várias vezes por segundo, quais teclas estavam apertadas e, a partir 

dessa verificação, acionar os módulos correspondentes – o chamado digital 

scanning. Nesse sentido, os primeiros sintetizadores polifônicos eram, na verdade, 

um conjunto de sintetizadores monofônicos reunidos em um único chassi. O 

Oberheim 4-Voice e o Polymoog são os primeiros instrumentos a serem lançados 

com este tipo de circuito, ainda na década de 1970. 
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Ivan Seiler começou a realizar a sua solução para o digital scanning de seu 

sintetizador com um computador CP-500, feito pela Prológica. Reunindo as 

informações que precisava, substituiu o teclado do computador por um teclado 

musical com conexões especialmente construídas para serem ligadas a este 

computador. Essas informações ele conseguiu através da TRS, fabricante do Radio 

Shack 80, de onde o CP-500 foi baseado. O computador, por sua vez, gerava num 

conetor para impressoras as tensões necessárias para CV e Gate para cada nota do 

sintetizador polifônico. A ideia poderia ter dado certo, mas Seiler não chegou a 

concluir esse projeto por ver que seu sintetizador não tinha grandes chances de ser 

vendido. No entanto é preciso lembrar que os módulos deste sintetizador foram-lhe 

úteis posteriormente na produção de seu produto mais bem sucedido, a bateria 

eletrônica DigiDrum. 

CCDB 1000 (1985) 

CCDB 1000 foi um protótipo de um amplificador que Cláudio César Dias 

Baptista desenvolveu, mas não vendeu. Buscando a compactação dos aparelhos 

que produzia, projetou um amplificador que não tinha transformador para a seção 

de alimentação. A grande vantagem deste tipo de aparelho é a sua leveza bem como 

seu pequeno tamanho. Este aparelho pesava apenas dois quilos, mas gerava mil 

Watts RMS. A grande desvantagem era que a saída de áudio esta ligada diretamente 

à alimentação e, na prática, poderia eletrocutar a pessoa que estivesse 

manipulando o aparelho, caso ela não tivesse cuidado. Ele mesmo refere-se ao 

procedimento de manipular lâmpadas no palco, que dão choque àqueles que não 

sabem manipulá-las. Pensando que a maioria dos técnicos não preocupa-se com 

esse tipo de cuidado – afinal, todos os amplificadores não têm esta particularidade – 

CCDB resolveu não colocar à venda o aparelho. Eis aqui mais um exemplo de como 

um protótipo não chega a ser um produto por motivos que não referem-se 

puramente a questões tecnológicas. A desinformação dos técnicos de som tornou-se 

um motivo mais forte do que a questão de peso e praticidade do aparelho. Este 

protótipo foi, no entanto, base para a evolução da linha de amplificadores, que será 

vista no capítulo Invenção. 

Digi-Synth (1988) 

O último protótipo de Ricardo Peculis foi concebido como um periférico para o 

computador MSX, então uma plataforma bastante popular no Brasil, em especial 
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no segmento de jogos. Antes de descrever a placa, vale a pena fazer uma pequena 

descrição deste computador. 

Lançado em 1985 no mercado brasileiro por duas firmas, a Gradiente e a 

Sharp, o MSX era vendido como uma espécie de video-game. No entanto, ele tinha 

um sistema operacional compatível em parte com o MS-DOS da plataforma IBM-PC, 

além de ter um suporte de periféricos e software muito grande no país, comparado-

se com outros computadores de oito bits da época. Mas a maior vantagem em 

relação aos demais micros era a possibilidade de adicionar-se componentes 

especiais através de dois slots, que permitiam a utilização do micro com uma série 

de outros componentes. Como as especificações técnicas eram amplamente 

publicadas (desde o tamanho físico do encaixe até os endereços lógicos e 

interrupções de cada slot), tanto em revistas populares como em livros e manuais, a 

fabricação de novos componentes deu-se de uma forma bastante ampla. Leitores de 

disco, cartões que permitiam aumentar a largura da tela de 40 para 80 colunas e 

até mesmo modems eram projetados e fabricados com relativa facilidade, 

contribuindo para a difusão da plataforma como alternativa interessante aos 

AppleII anteriores. Foi para esta plataforma, portanto, que Ricardo Peculis e a 

equipe da Universidade Federal da Bahia desenvolveram seus projetos.  

O Digi-Synth era, portanto, uma dessas “placas de expansão” para ser 

conectada a um computador MSX. No Digi-Synth, ou MSX-Synth, havia um banco 

de 64 ondas digitalmente gravadas. A freqüência de amostragem, 31.25kHz, era 

constante para todas as ondas. Sua transposição para notas diferentes dava-se pelo 

incremento do endereçamento de leitura da tabela. A resolução conseguida era 

menor que 1Hz. 

São essas as características do Digi-Synth: 

Wave Table 64 páginas de 128 bytes cada. As 64 tabelas são geradas pelo computador de controle (MSX) e 
carregadas no Digi-Synth. A amplitude de cada amostragem para cada canal é gerada multiplicando-
se analogicamente a amostra pela envoltória 

Polifonia 8 vozes 

Freqüência de 
amostragem 

31.25KHz 

Freqüência Cobertura de oito oitavas e meia (C1-F8, 33Hz-5588Hz), com resolução de 0.97Hz 
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O Digi-Synth era controlado por um teclado de 49 teclas ligado a um padrão 

de comunicação proprietário (não é MIDI). Para testes, Peculis produziu um 

pequeno programa com estas funções: 

Geração das 
Wave Tables 

A forma de onda do sinal é gerada por software por sintese aditiva (construção com 16 hamônicos) e 
subtrativa por filtro digital. As 64 tabelas são geradas e carregadas na placa Digi-Synth. 

Filtro A filtragem digital usada na geração das tabelas conta com um filtro digital com controle de 
freqüência de corte e ressonância. O filtro pode ser selecionado como passa-baixas, passa-altas ou 
passa-banda. 

Envoltória Envoltória (L1/R1, L2/R2, L3/R3) controlada digitalmente para modular o filtro digital e a amplitude de 
cada canal em tempo real. A modulação do filtro é feita pela paginação das tabelas. 
Nota: Envoltória (L1/R1, L2/R2, L3/R3) 
Ln/Rn controla o nível (Ln) e inclinação (Rn) dos segmentos da envoltória. O nível L2 determina a 
sustentação e L3 normalmente é zero, 

LFO Modulação de freqüência por oscilador senoidal digital de baixa freqüência com freqüência e 
modulação controladas. 

Portamento Tempo de portamento controlado digitalmente. 

Controle de 
teclado 

Controle de teclado de quatro oitavas com expansão para de uma oitava para cima e para baixo. 

Presets Dez presets pre-definidos 

Programas Dez presets definidos pelo usuário. 

 

Um grande problema encontrado na execução deste projeto foi a falta de 

componentes adequados para o circuito. Usando trinta circuitos integrados, sua 

placa ficou muito grande (25 x 14.5 cm), comprometendo o projeto. É necessário 

lembrar que a placa ficaria encaixada ao lado do computador, e a chance de 

esbarrar nela era muito grande. Caso isso acontecesse, provavelmente o contato 

elétrico entre placa e computador poderia ficar comprometido e o sistema todo 

“congelar”, sendo necessário reiniciar a máquina. 

Sequenciador construído por Guido Stolfi (198?) 

Guido havia realizado o projeto de um sequenciador para o computador Apple 

II, chamado SOM. Este programa não tocava as notas em tempo real, era preciso 

fazer a entrada passo a passo, digitando-se cada uma com se fossem comandos, na 

forma <início>, <nota>, <oitava> e <duração>. O sequenciador tinha resolução de 120 

pulsos por segundo e havia a possibilidade de se calcular o tempo absoluto de cada 

nota, através de uma função embutida que mostrava uma espécie de relógio, algo 

muito útil para um produtor de jingles, caso de Luiz Roberto. O projeto em sua 

maior parte atingiu a maioridade – isto é, tornou-se operacional - depois de três 

meses de trabalho. Apesar de ser bastante rudimentar, ele permitia ao arranjador 

da trilha publicitária uma precisão da ordem de décimos de segundos na 

construção desta, e esta característica sozinha justificava o uso de um programa 
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como aquele. Além do programa, Guido construiu a interface entre o computador e 

os teclados analógicos que o estúdio possuía. 

Este programa evidenciou uma série de fatores. Em primeiro lugar, mostrou 

que era possível o trabalho em equipe de pessoas com formação tão diferente como 

um músico, um engenheiro e um programador de computadores – Luiz Roberto de 

Oliveira, Guido Stolfi e Luiz Carlos Freitas, respectivamente. Em segundo lugar, que 

aquele tipo de equipamento, se criativamente desenvolvido, trazia possibilidades 

interessantes e únicas dentro da aplicação a que era submetido. A possibilidade de 

refazer programas e aperfeiçoar rotinas levou a equipe a um trabalho mais contínuo 

onde pelo menos mais uma pessoa entrou, Carlos Freitas, que ajudou Guido 

reprogramando a interface do computador/usuário, para torná-la mais eficiente. 

Por fim, Luiz Roberto, vendo aquele tipo de equipamento sem ter uma clara noção 

de como ele funcionava, perguntou se não era possível fazer com que ele, ao invés 

de armazenar o comando da nota, que era o que o software SOM fazia, pudesse 

gravar o próprio som. Guido sabia que isto era possível, ainda que fosse preciso 

construir algo totalmente novo e começou o projeto de um circuito que fosse capaz 

de gravar e reproduzir o som, como um papagaio. 

Papagaio (198?) 

Este era o nome de um sampler desenvolvido por Guido Stolfi a pedido de 

Luiz Roberto de Oliveira, conforme já foi descrito em capítulo anterior. Esteve 

montado no estúdio Norte Magnético até 2001, quando foi fechado. Luiz Roberto 

deu a Guido Stolfi o Papagaio, que está em seu poder na data da confecção deste 

texto. 
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No módulo controle estão os botões que aparecem no painel do instrumento, 

caso não se quisesse operá-lo pelo computador. O Papagaio teve pelo menos duas 

versões, segundo Luiz: “...teve o Papagaio I, que era meio ruim, e ao lado dele, lá 

pela terceira placa, ele fez um Papagaio duplo, que numa placa só tinha dois 

Papagaios independentes”. Esse sampler não tinha filtros, nem VCA, nem 

possibilidade de criar loops, mas podia mudar a afinação da gravação como um 

sampler comum. Ele servia perfeitamente para gravar sons percussivos, como 

tímpanos, que podiam ser usados numa trilha publicitária, mas muito difíceis e 

caros de se conseguir com instrumentos acústicos.  

O desenvolvimento do equipamento, aparentemente, foi avançando à medida 

em que os problemas eram solucionados. Algumas partes do sampler que hoje são 

tidas como essenciais, não estavam incluídas no projeto original do Papagaio. 

Certamente, a solução destes problemas foi sendo feita gradativamente. Luiz 

Roberto de Oliveira, divertidamente, lembra que... 

[...] tinha um gate, então você ligava aquela coisa e ficava esperando. Então, você 

falava, o gate abria e você gravava. Mas isso não era bom, porque dava um estalo. 

Então, ele [Guido] teve que criar um buffer. Então, você tem o gate, tem o instante que 

está o gate, mas você segura uma coisa que ficava sempre gravando. Aí, na hora certa, 

‘Pa!’, ele começava a registrar aquele sinal, mas tinha um buffer pra registrar um pouco 

de silêncio antes, senão o Papagaio estalava. Tudo isso a gente foi aqui bolando aos 

poucos, eu ia falando: “Guido, isso não está bom, está estalando!” Aí, ele ia embora. 

Dias depois voltava ele muito contente com a outra plaquinha com mais arame 

amarrado... Punha aquilo e eu ficava olhando por cima da careca dele, assim, e o Guido 

lá, mexendo naquelas coisas e eu ali meio por cima dele. Era assim que ia o 

negócio (Oliveira, 2000).  
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Com o amadurecimento do projeto, Guido e Carlos Freitas criaram um 

programa que permitia a edição dos sons (ataque, decaimento, truncamento) do 

Papagaio no Apple usando gráficos, chamado Papatest. Os sons do papagaio eram 

armazenados em disquetes (5 1/4" de 130 kBytes) ou em um disco rígido de 

20Mbytes instalado no Apple. Apenas para referência, é interessante ressaltar que 

um AppleII sai de fábrica com 48k bytes de memória, enquanto que o primeiro 

Papagaio tinha 64k e acabou tendo 256k bytes para cada um dos dois bancos de 

memória que possuía. 

Esses foram os principais protótipos de instrumentos musicais encontrados 

durante esta pesquisa. A não ser que se considere a venda do protótipo em si, 

nenhum desses aparelhos chegou a ser comercializado. O mercado musical 

brasileiro buscava, no entanto, este tipo de equipamento, algo que conseguiu de 

umas poucas empresas nacionais e em sua maior parte de empresas estrangeiras, 

como será visto nos capítulos seguintes. 

Este capítulo teve a intenção de mostrar que houve, sim pesquisa para a 

produção de equipamento musical eletrônico no Brasil. Ainda que de maneira 

desarticulada, as pessoas envolvidas nesses projetos conseguiram resultados 

bastante interessantes, um fato que deve servir para negar-se a afirmação de que 

não houve pesquisa nessa área no Brasil. O próximo capítulo pretende mostrar 

como a sociedade criou o mercado para o consumo de instrumentos musicais 

eletrônicos.

 



Segunda transformação:

Necessidade Decorrente
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V: Segunda transformação: Necessidade Decorrente 

Até aqui, foi dito que muito talento e energia foram gastos na criação de 

diversos protótipos de instrumentos musicais. Ainda que seja agora pareça mais 

crível imaginar um ambiente propício ao trabalho voltado para a realização de 

projetos, resta saber quais foram as características deste ambiente que podem ter 

incentivado pessoas com formações tão diferentes na montagem ou criação de 

equipamento musical eletrônico. Também é importante saber como estas 

características manifestaram-se nas histórias aqui relatadas. No capítulo 

Competência Científica já foram vistos alguns exemplos de como gravações, filmes e 

shows estrangeiros deram visibilidade e influenciaram o público na aceitação de um 

novo tipo de instrumento, o sintetizador. Neste capítulo será apresentada uma 

outra causa para a criação de demanda por este tipo de instrumento num contexto 

brasileiro, ou seja os cursos e publicações dirigidos aos músicos instrumentistas, 

profissionais ou não. 

Através destes cursos, muitas pessoas tomaram conhecimento pela primeira 

vez de que existiam instrumentos musicais totalmente eletrônicos, em especial na 

forma de teclados e órgãos. Seu interesse aumentava ainda mais quando 

descobriam que eles estavam sendo usados em muitas gravações de artistas da 

época. Esses cursos, tendo uma orientação didática, a princípio, também ajudaram 

a criar um mercado para os fabricantes de instrumentos musicais. Como 

subproduto deles, é possível que algumas pessoas com um pouco mais de 

conhecimento em eletrônica se sentissem “inspiradas” a tentar criar seus próprios 

protótipos. 

Cabe lembrar que o sintetizador eletrônico, na época, era uma novidade no 

meio musical mundial, e ainda mais no Brasil. O preço deste equipamento era 

muito alto e normalmente apenas estúdios ou artistas com muito dinheiro tinham 

condições para adquirir um deles.xxxii Mesmo tendo o equipamento, muitos 

proprietários não sabiam operá-lo, e sabe-se de alguns destes sintetizadores que 

ficaram intocados por anos em alguns estúdios que os compraram. A visibilidade 

que eles começavam a ter dava-se especialmente por meio de músicas estrangeiras 

que continham o som destes novos instrumentos. Mesmo assim, havia pouca 

possibilidade do músico comum informar-se melhor sobre estes primeiros 

sintetizadores, daí a importância de um curso como os que foram feitos no Masp e 

da Syntesis, alguns anos depois. 
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Naturalmente, estes cursos não aprofundavam o aspecto musical do 

conhecimento e sim os procedimentos operacionais para se trabalhar 

eficientemente com um sintetizador, gravador, sequenciador ou outro equipamento. 

Os motivos para esta tendência são relativamente claros. Em primeiro lugar, não se 

pretendia substituir nestas aulas as tradicionais escolas de música, ou 

conservatórios. Partia-se do princípio que as pessoas já possuíam conhecimento 

musical suficiente para poderem realizar o trabalho que pretendiam. Faltava a elas, 

supunha-se, apenas o conhecimento técnico relacionado com a operação do 

instrumento eletrônico – este visto como a grande “revolução” da música na época – 

para que o trabalho artístico que pretendiam fazer fosse realizado. Este fato, 

naturalmente, não deu-se apenas dentro do país. Paul Théberge (1998), em sua 

descrição das transformações que o mercado musical foi sofrendo partir da década 

de 1970, aponta para a crescente importância que o equipamento usado pelo 

músico passou a ter em publicações e até mesmo nas capas de discos da época 

(Théberge, 1997, p. 109-110). Aqui serão descritos alguns destes cursos e, com 

isso, tentar-se-á identificar algumas características que julga-se serem 

interessantes para demonstrar a importância que este tipo de atividade exerceu na 

comunidade musical brasileira. 

Yamaha Electone (1970 – 1982) 

Durante o século XX existiram alguns momentos onde a indústria valeu-se de 

instrumentos musicais automáticos para a ampliação do mercado consumidor 

(Théberge, 1997, op. cit.). Sob a bandeira da “democracia musical”, desde o tempo 

do Player Piano várias fábricas sugeriam que a tecnologia proporcionava a música 

ao alcance de todos. Muitas propuseram “métodos” para o aprendizado de seus 

produtos, sempre clamando que isso seria muito mais fácil do que um curso 

musical convencional. Um destes cursos existe até hoje, chamado Electone. 

Formado nos primeiros anos da década de 1960 no Japão, foi introduzido no Brasil 

assim que a Yamaha chegou ao país, em 1970. 

O curso no Brasil era baseado num método desenvolvido pela matriz 

japonesa, proporcionando ao aluno um treinamento no instrumento que a fábrica 

pretendia difundir: o órgão eletrônico. Este instrumento, com pedaleira e dois 

manuais, ou teclados, era fabricado em diferentes graus de sofisticação, de modo a 

atender diversos tipos de consumidores. O curso em si não obrigava o aluno a ter o 
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instrumento, mas isso acabava sendo uma necessidade inevitável ao longo do 

tempo. A Yamaha do Brasil começou a difusão deste curso junto a lojistas e 

pequenas escolas por todo o território nacional. Basicamente, a fábrica usava o 

curso para incrementar as vendas deste segmento de instrumento: treinava os 

professores, cuidava da edição e distribuição de material didático – oito livros ao 

todo – e facilitava as condições de financiamento de sua linha de órgãos eletrônicos. 

A Yamaha chegou a ter 500 escolas espalhadas pelo Brasil (Montoro, 2001).xxxiii  

O curso tinha como objetivo o público estritamente leigo, visando um 

aprendizado desenvolvido junto a um repertório de músicas populares do mundo 

todo, sem a profundidade de um curso numa escola de música convencional. Daí a 

possibilidade de qualquer um ingressar neste curso. É reconhecido o sucesso que 

foi obtido com ex-alunos de conservatórios que não gostavam do método de ensino 

convencional, e que encontravam no curso e no novo instrumento uma maneira de 

terem maior satisfação. Sobre este aspecto, seria surpresa se fosse diferente: um 

curso com um repertório determinado, com algumas dezenas de músicas apenas, 

planejado a poder extrair do instrumento um resultado musical relativamente 

satisfatório logo no início, tem mesmo grandes possibilidades de ser um sucesso. 

O material didático, baseado em oito livros, era também criado no Japão e 

traduzido para o espanhol, vindo a ser usado no Brasil. Dentre algumas músicas 

brasileiras contidas nestes livros estão Samba de Verano, de Sergio Valle, Adios 

Tristeza (mais conhecida como A Felicidade), de Tom Jobim e Vinícius de Moraes e 

Ta-hi! – P’ra você gostar de mim de Joubert de Carvacho e Joubert de Carvalho (sic). 

A representatividade do repertório nacional completava-se com mais três ou quatro 

músicas.  

Oferecendo o curso com um conteúdo de rápida assimilação e cujo objeto de 

aprendizado era o manejo dos órgãos que vendia, a empresa começou a criar no 

país um mercado para seus próprios instrumentos, visando um público que estava 

mais interessado no entretenimento que este tipo de instrumento poderia lhe dar do 

que na possibilidade de profissionalizar-se. O órgão eletrônico, assim como o 

microcomputador que começava a aparecer nos lares brasileiros, era vendido como 

um eletrodoméstico e não como uma ferramenta de trabalho profissional. No 

entanto, mesmo este aspecto não era descuidado na estratégia da empresa. Visando 

dar uma aparência mais respeitável ao instrumentista especializado nestes 

aparelhos, a Yamaha promovia concursos regionais de órgão Electone e, à 
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semelhança de outros concursos, cada etapa era eliminatória para uma instância 

mais abrangente do concurso, até se chegar na final, no Japão. 

Evidentemente, competir, quando não vencer algumas dessas etapas, 

significava prestígio e eventualmente dinheiro na forma de apresentações artísticas. 

Um dos brasileiros que chegou a disputar o concurso no Japão foi Eduardo 

Montoro, que ficou com o terceiro lugar em 1981.xxxiv Eduardo pertencia ao quadro 

de empregados da filial brasileira, passando por diversas funções, de demonstrador 

de instrumentos no fim da década de 1970 até gerente de vendas do Brasil, o cargo 

mais alto ocupado por um brasileiro na Yamaha do Brasil.  

Depois de vários anos de curso Electone no país, a Yamaha começou a sentir 

dificuldades na importação de seus instrumentos. No princípio da década de 1980, 

as importações de instrumentos eletrônicos passou a ser cada vez mais restrita. 

Como já foi dito, o conceito similar nacional e as cotas de importação limitavam 

cada vez mais a ação da empresa no país. Por volta de 1983, a Yamaha 

praticamente encerra suas atividades no Brasil no que refere-se a instrumentos 

musicais, deixando de dar suporte aos cursos Electone, e também abandonando o 

mercado de órgãos eletrônicos. De uma certa maneira, a Yamaha preparou um 

mercado que algumas empresas nacionais vieram a beneficiar-se. Estas tornaram-

se então as principais protagonistas no vácuo deixado pela multinacional. Minami, 

Gambitt, Giannini e algumas outras encontraram uma procura muito grande por 

instrumentos que agora só podiam ser fornecidos pela indústria nacional.xxxv  

Vendo o curso de órgão como uma ótima estratégia de marketing, algumas 

empresas chegaram a tentar criar um curso semelhante sem, no entanto, fugir das 

diretrizes determinadas pelo curso agora extinto. Algumas escolas, por outro lado, o 

adaptaram de modo que este pudesse ser ministrado em qualquer instrumento, 

nacional ou não. Por exemplo, Eduardo Montoro fundou a Opus em 1983, cuja 

estrutura curricular era adaptada do antigo curso Electone. Em meados da década 

de 1980 esta escola chegou a ter mais de 400 alunos matriculados, todos tendo 

aulas de órgão. De uma maneira ou de outra, pode-se dizer que o curso Electone 

exerceu uma grande influência na estrutura curricular desse tipo de escola. Isto 

pode ser constatado até hoje, nos cursos de teclado – assim chamados os atuais 

instrumentos com acompanhamento automático - pelas aulas em grupo, método de 

ensino baseado em repertório de música popular e na proposta 

“descompromissada” deste tipo de curso.  
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Um outro dado importante é que o Método Electone criou um público 

consumidor de instrumentos musicais que foi cortejado em outros cursos com 

propostas aparentemente diferentes. Na Syntesis, por exemplo, foi percebida a 

presença destes ex-alunos Electone - os “órfãos da Yamaha”, assim chamados por 

Jorge Poulsen – que queriam manter-se atualizados sobre as novidades tecnológicas 

no mercado musical e viam neste tipo de curso a solução possível para que fossem 

atendidas suas necessidades. Possivelmente, certas características (aulas em 

grupo, reuniões musicais e o sentimento do “ideal comum”, para citar algumas) 

foram consideradas na confecção dos cursos posteriores à era Electone. 

Cursos no Masp (1975-1976) 

Quando retornou dos EUA em 1971, Luiz Roberto trouxe os sintetizadores 

ARP, conforme já foi dito. Tendo feito um curso na própria empresa, é natural supor 

que o músico tinha um conhecimento bastante razoável para que pudesse não só 

operar o instrumento como também para ministrar alguns cursos que foram 

importantes para a difusão deste novo instrumento na comunidade musical 

brasileira, em especial no segmento da música popular e publicitária. Foi assim que 

ele criou o Curso sobre o sintetizador eletrônico. Dentre seus alunos, por exemplo, 

pode-se citar Jorge Poulsen, co-fundador da Syntesis e Moacyr de Paula, estudante 

da ETI Lauro Gomes, que frequentaram estes cursos em suas três edições no 

MASP. 

 Cabe aqui ressaltar o papel que o Masp desempenhou na vida cultural 

paulistana como centro promotor de eventos para muito além de seu acervo, uma 

função que, aparentemente, não exerce mais. Jorge Poulsen descreve assim: 

...naquela época, era hábito haver apresentações de música no Masp (além de sessões 

de cinema) , e era fácil de conseguir-se alugar o auditório. Era quase um hábito a gente 

olhar a programação do Masp para ver o que iria rolar, pois tinha música popular, 

erudita e experimental na programação. hoje infelizmente não tem mais.... os cursos 

tambem eram uma tradição (Poulsen, 2000). 

O uso do auditório do Masp por terceiros era feito através da submissão do 

programa a ser apresentado e aluguel, respectivamente. Luiz Roberto realizou seus 

cursos neste auditório. Tempos depois, foi a vez do curso Syntesis realizar ali 

algumas apresentações musicais, frutos do trabalho dos alunos. 

O curso dado por Luiz Roberto era composto de oito aulas, duas vezes por 

semana, com duas horas de duração. O conteúdo destas aulas passava pela 
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enumeração dos equipamentos disponíveis em um estúdio de gravação da época, 

noções básicas de síntese subtrativa, operação dos sintetizadores ARP e terminava 

voltando a falar de outros equipamentos acessórios à operação do instrumento num 

ambiente de gravação. A “parte prática” do curso era feita nos dois sintetizadores 

ARP que Luiz Roberto levou -–um modelo 2500 e outro 2600, um synth AKS e 

também um osciloscópio, além de um gravador de fita magnética e microfones.  

E então eu montei um setup e era muito legal, porque eu gravava coisas e os alunos iam 

mexer, ‘Vem cá, mexe aqui...’ E eu ensinava desde forma de onda, quais são as formas 

de onda – senoide, dente-de-serra, onda pulso, e não sei que, modulações, modulação 

disso, modulação daquilo, e filtros, e amplificadores, quer dizer, mostrava os elementos 

que compõem o processamento de um sinal eletrônico de áudio. E daí eu ia, porque o 

curso era mais ou menos isso (Poulsen, 2000).  

É interessante notar que uma grande parte do conteúdo dado num curso cmo 

este podia ser obtido no próprio manual dos sintetizadores da época. Estas 

brochuras vinham com informações extremamente variadas. No manual do ARP 

2600, por exemplo, uma grande parte do seu conteúdo está concentrado na 

exposição dos conceitos de síntese subtrativa sem ao menos referir-se ao painel do 

instrumento.xxxvi Metade do manual do proprietário do Minimoog contém uma série 

de diagramas de circuitos eletrônicos que compõem o instrumento. Se, por um lado, 

isso facilitava a manutenção do instrumento, por outro demonstra a inconsistência 

com que este tipo de documentação era redigida.xxxvii Para o curso de Luiz Roberto, 

os manuais foram de grande auxílio, portanto, não só para a operação dos 

instrumentos levados ao curso como também para extrair deles boa parte do 

conteúdo a ser apresentado ao público.  

O curso de 1975 foi muito bem aceito, tanto que foi repetido mais duas vezes 

em 1976, com todas as vagas preenchidas. Matriculavam-se aproximadamente 70 

alunos por curso. Não havia seleção para admissão destes alunos. Havia, sim, o 

pressuposto de que eles poderiam entender os poucos conceitos musicais 

mencionados ao longo das aulas. A ênfase do curso, no entanto, estava nos 

procedimentos básicos de síntese e edição de fitas magnéticas. Aparentemente, um 

leigo em música não teria problemas em seguir o curso. 

Aproximadamente em 1977, Eleazar de Carvalho, diretor artístico do Festival 

de Campos do Jordão, convidou Luiz Roberto a repetir o curso no Festival daquele 

ano, sendo um indício de que o conteúdo deste curso começava a ser considerado 

relevante ao ponto de ser uma opção num Festival cuja vocação era aperfeiçoar a 

juventude estudante de música. Pela segunda vez, Eleazar de Carvalho toma a 
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iniciativa de dar espaço para a eletrônica na música. Na primeira vez, no Rio de 

Janeiro, promoveu o concerto onde apresentaram-se Henri Pousseur e David Tudor, 

num concerto de música eletroacústica. Na segunda, mais de quinze anos depois, 

levou Luiz Roberto de Oliveira, cuja carreira firmou-se na música aplicada à 

publicidade, a um tradicional curso de férias. Apesar desta pequisa não estar 

enfocando o trabalho do maestro Eleazar em si, julgo que vale a pena lembrar estes 

dois eventos, sem querer tirar conclusões sobre sua conduta artística, mas ainda 

assim apontar naquele homem uma percepção muito abrangente do que poderia 

ser interessante para a sociedade através manifestações tão diferentes em música. 

Os cursos do Masp feitos por Luiz Roberto mostraram a um público 

interessado neste tipo de equipamento alguns modelos disponíveis no mercado. 

Certamente, eles eram muito caros e poucas pessoas tinham condições de adquiri-

los. Mas é certo que esta exposição, mais do que simplesmente “didática”, serviu de 

vitrine para que o músico brasileiro viesse a consumir este novo tipo de produto. 

Núcleo Syntesis (1985-1989) 

Esta escola, fundada por Conrado Silva, Jorge Poulsen e Lucas Shirahata é, 

provavelmente, a que teve a mais longa duração dentre os cursos que pretendiam 

trabalhar exclusivamente com sintetizadores comerciais. Ao longo dos anos, os 

cursos concentraram-se na exposição das diversas novidades tecnológicas que 

foram aparecendo na forma de novos instrumentos, novas formas de síntese, a 

popularização do computador devido ao seu barateamento e o surgimento de outros 

acessórios como gravadores digitais. 

[...] em cinco anos a coisa mudou da água pro vinho. Então, começou, por exemplo, na 

[Faculdade Santa] Marcelina, com o Jupiter-4 [...] e terminou, terminou com samplers. 

A coisa do equipamento era extremamente dinâmica, – uma vez que você entra nesse 

mundo, você está eternamente trocando de coisas (Poulsen, 2000). 

Aparentemente, os fundadores do curso não tinham consciência de que um 

trabalho como aquele era interessante para um público maior do que algumas 

poucas pessoas. Conrado, Lucas e Jorge montaram um curso piloto nas 

Faculdades Santa Marcelina, cujo objetivo era ensinar os princípios fundamentais 

sobre síntese subtrativa (muitas vezes referida como síntese analógica) diretamente 

aplicada a instrumentos existentes na época, como o já referido Jupiter-4. Na 

associação dos três fundadores havia uma ótima combinação: Conrado Silva tinha 

muita experiência em montar aquele tipo de curso devido à experiência adquirida 



 140 

 

 

com os Cursos Latino-americanos, que já eram realizados há mais de dez anos. 

Jorge Poulsen já tinha dado aulas particulares com este enfoque e Lucas, além da 

experiência adquirida em cursos no exterior, estava prestes a tornar-se o 

representante da Roland no Brasil. Este curso piloto atendeu apenas a 12 alunos 

(Poulsen, ibid.). 

Como já foi dito, Mário Cesar Carvalho, jornalista da Folha de São Paulo e, 

segundo Jorge Poulsen, um dos responsáveis pela reformulação do Caderno 

Informática, procurou a equipe do curso para fazer uma matéria que associava 

música e tecnologia, procurando ampliar o leque de assuntos que o Caderno 

pretendia cobrir. Foi dele a sugestão de criar “uma escola ou alguma coisa do 

gênero. A sugestão foi aceita e foi criado o Núcleo Syntesis. A intuição de Mário 

Cesar confirmou-se e, de fato, muitas foram as pessoas que entraram em contato 

com a escola e começaram a frequentar os diversos cursos que ela oferecia.  

Os cursos da Syntesis duravam aproximadamente três meses, com duas 

aulas por semana, à noite. Cada classe era frequentada por oito alunos (Poulsen, 

ibid). Por causa da época em que foi criada, a Syntesis promoveu cursos cujo 

assunto não era voltado para um equipamento específico. Por exemplo, havia um 

curso sobre Síntese Analógica, com uma apostila que descrevia o fenômeno sonoro, 

alguns tipos de síntese encontrados em sintetizadores comerciais, processamento 

de sinal e descrição de alguns componentes encontrados neste instrumento, como 

osciladores, filtros e outros (Poulsen, 1986). Devido à novidade, o padrão MIDI 

também tornou-se um curso separado, mostrando as conexões possíveis entre 

alguns instrumentos e computador. 

Além de aulas teóricas, eram propostos exercícios práticos, úteis 

especialmente para os alunos que já tinham sintetizadores. Estes exercícios eram 

basicamente propostas para se criar timbres úteis a um determinado trabalho. Uma 

das alunas daquela época lembra como eram as aulas: “Ele [Lucas Shirahata] dava 

tarefas: ‘Na semana que vem vocês vão construir timbres com princípios e sons 

parecidos com o do piano elétrico, depois vão construir parecido com o tímpano...’ ” 

(Carvalho, 2000). 

Deste modo, podia-se praticar diretamente o conhecimento adquirido no 

instrumento. Outra estratégia usada para estimular os alunos era mostrar alguma 

trilha sonora proveniente de jingles publicitários ou filmes em cartaz para que 

aqueles pudessem tentar imitar alguns timbres usados nestes. Como o leque de 

instrumentos disponível no mercado ainda era relativamente pequeno, este tipo de 
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exercício levava muitas vezes o aluno a conseguir um resultado muito próximo do 

original, uma vez que era bastante provável que determinado som fosse feito com o 

mesmo tipo de instrumento que o aluno possuía. 

Ao longo de seus quase cinco anos, a Syntesis atendeu aproximadamente 200 

alunos que passaram por vários de seus cursos (Silva, 2001). Além deste 

contingente, várias pessoas frequentaram os vários recitais promovidos pela escola, 

onde alguns alunos mais experientes tocavam. Nestes recitais a Foresight, empresa 

presidida por Lucas e destinada à representação de alguns fabricantes de 

instrumentos musicais, começou a mostrar uma infinidade de novos equipamentos 

que tinham por alvo o músico brasileiro. Como diz o título deste capítulo, a 

necessidade decorrente das pessoas que participavam daqueles eventos, 

frequentando os cursos ou mesmo indo aos recitais, passava a ser o consumo de 

equipamento musical eletrônico e, de preferência, importado. 

Com o passar do tempo, o conteúdo dos cursos foi voltando-se para produtos 

específicos. Foi assim que começou o curso de síntese FM que, na verdade, 

pretendia ensinar a operar o sintetizador Yamaha DX-7 e seus equivalentes. 

Provavelmente houve também cursos sobre síntese linear aditiva, um rótulo dado 

pela Roland a uma nova linha de instrumentos, com o D-50 sendo o mais 

sofisticado. No entanto, ao longo dos poucos anos que a Syntesis existiu, os 

sintetizadores sofreram grandes transformações, especialmente no que diz respeito 

à sua operação. Com o aumento da memória interna, mais sons prontos - os 

chamados presets – estavam disponíveis, aumentando as chances do músico 

encontrar algum que, se não estiver completamente ajustado às suas necessidades, 

pelo menos irá servir-lhe até que seja feito o ajuste definitivo, uma ação adiada 

indefinidamente, na prática.  

Nesta época, também, a maioria dos fabricantes lançou instrumentos que 

pretendiam atender às mais diversas necessidades do músico, os chamados 

workstations. Além da seção geradora de sons com grande polifonia, este 

equipamento tinha sequenciador embutido, recursos adicionais para controlar 

teclados externos via MIDI e memória para reprodução de som sampleado, dentre 

outras características. Se isso, por um lado, parecia ser um avanço em relação aos 

antigos sintetizadores que, a princípio, pareciam desprovidos dos apêndices 

tecnológicos oferecidos por estas máquinas, também significava uma uniformização 

do som de todos eles. Em resumo, um workstation carecia de timbres próprios, 

sendo a maioria fabricada com sons sampleados de instrumentos acústicos ou de 
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sintetizadores mais antigos. Retrospectivamente, diz-se que estes instrumentos não 

têm personalidade. A relação destes fatos com a Syntesis é que os alunos deixaram 

de ver o sintetizador como algo a ser explorado e aprendido. 

[...] o MIDI e a programação de sintetizadores deixaram de ser uma novidade. Em 89, 

90, já virou “carne de vaca”. Então, os sintetizadores eram muito presetados, você 

tinha uma gama enorme de sons, ninguém estava muito mais interessado – porque 

antes você tinha que tirar água de pedra. Agora, você já tinha uma workstation. Muito 

preset na jogada, muita gente... as classes começaram a ficar heterogêneas entre si – 

tanto que um dos últimos cursos da Syntesis foi de sincronização de áudio e vídeo. [...] 

O ciclo encerrou-se, a gente sentiu que a ‘novidade’ se acabou, e que era hora da gente 

incentivar nossos melhores alunos a continuarem com isso, porque pra eles era 

novidade dar aula, e a gente tinha que cair fora. (Poulsen, 2000)  

Em 1989 Lucas deixou a Syntesis, indo trabalhar exclusivamente com a 

representação da Roland no Brasil. Em seu lugar entra um ex-aluno da Syntesis, 

Hélio Ziskind, mas a escola foi fechada logo a seguir. Em 1992 Conrado Silva voltou 

para Brasilia e Jorge Poulsen criou uma outra escola, desta vez com nome de 

Tecnologia Musical, dedicando-se a cursos específicos para gravação digital voltados 

a necessidades individuais de músicos, produtores e técnicos.  

Artigos CCDB 

Cláudio César Dias Baptista, além de ser um luthier de guitarras e técnico de 

som, também foi um prolífico escritor de textos sobre música e eletrônica. A 

extensão de seu trabalho, tanto em número de páginas quanto em número de anos 

justifica sua inclusão aqui como se fosse mais um “curso”. Entre fevereiro de 1977 

até agosto de 1984, CCDB publicou mais de 60 artigos cobrindo uma vasta gama 

de assuntos, desde acústica até a fabricação de componentes eletrônicos. O ponto 

interessante a destacar deste conjunto de textos é a união de dados técnicos com a 

experiência empírica do autor, que incitava seus leitores a buscar não somente a 

informação objetiva, mas também uma visão holística dos diversos fatores que 

influiam na realização do projeto que ele estava ali descrevendo.  

Os artigos conterão, sempre que necessária, uma visão geral, comentário, filosofia “da 

coisa”, história da evolução do equipamento, em seguida ao que virão os circuitos, 

materiais, “lay-outs” [sic] e demais informações detalhadas para que o leitor possa ter 

subsídios para a elaboração de excelentes conjuntos [...] Será, pois, o “prato” espiritual 

da balança, perfeitamente equilibrado pelo “prato” material. (ênfases no original) 

(Baptista, 1977b, p. 37) 
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Um dado curioso é que, apesar de praticamente tudo o que ele escreveu ter 

relação com música ou equipamento musical, todos os seus textos foram 

publicados em uma revista especializada em eletrônica. A Nova Eletrônica, como era 

chamada a revista, procurava atender um público consumidor de kits eletrônicos 

que iam desde tacógrafos digitais para automóveis até alarmes residenciais. Os 

artigos de CCDB, sobre o sintetizador, acústica e outros assuntos, se pareciam 

destoar da linha editorial do periódico, acabaram sendo o seu “carro chefe”. Tanto 

que sua circulação começou a cair após a saída de CCDB da equipe de articulistas. 

Posteriormente ele voltou a integrar a redação e, através desta revista de circulação 

nacional, conseguiu uma grande visibilidade, realizando projetos em outras partes 

do país que posteriormente foram transformados em matéria para a mesma revista.  

Seus primeiros artigos podem ser divididos em dois assuntos. O primeiro era 

a construção do Sintetizador para Instrumentos Musicais e Vozes, um projeto que 

ele já havia realizado para seu irmão Sérgio Dias e que agora começava a ser 

vendido, módulo a módulo, na forma de kits para montar. O segundo, um curso 

sobre áudio, descrevendo diversos componentes de um sistema de som para um 

músico que necessite de equipamento eletrônico – mesas de som, amplificadores, 

sistemas de monitoração, etc. Uma característica interessante a ser notada aqui é 

que alguém interessado em construir um aparelho eletrônico para uso em música 

podia fazê-lo lendo revistas especializadas e montando os circuitos. Foi assim com o 

Theremin, cujo circuito foi montado por Jorge Antunes e pelo próprio CCDB. Desta 

vez, foi este último que publicara suas pesquisas, para que outros pudessem ter 

uma oportunidade semelhante à que ele teve.  

Numa série posterior de artigos, CCDB forneceu informações teóricas e 

projetos feitos por ele na sonorização de diversos tipos de ambientes: palcos, 

igrejas, estúdios e até cinemas.xxxviii Como já foi dito, o autor dá os conceitos 

teóricos sobre o assunto e faz também diversas observações de cunho prático para 

aqueles que de fato pretenderem realizar o projeto. É interessante notar nestas 

observações a crítica que CCDB faz à indústria nacional, fazendo o papel duplo de 

“advogado do diabo” e de incentivador dos produtos e projetos feitos em solo 

brasileiro. 

Citando como exemplo, tome-se as suas observações sobre os alto-falantes de 

graves nacionais e estrangeiros. Primeiramente ele deixa bem claro que este 

componente é, de longe, o menos eficiente em qualquer sistema de som.  
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“Mesmo os melhores [alto-falantes] do mundo não prestam, se comparados em 

eficiência, distorção, peso, preço e tudo o mais com as outras partes de qualquer 

sistema de som.” (ênfase no original) (Baptista, 1977a)  

Se os alto-falantes estrangeiros são assim, então os nacionais são criticados 

mais duramente: “Se fossemos mais exatos, deveríamos chamar a estes 

transdutores “BAIXOFALANTES” pois, de alto, eles só têm o preço!... (ênfase no 

original) (Baptista, 1984). Se ele parasse aqui, teria escrito apenas mais um artigo 

lamentando a baixa qualidade do produto nacional, mas ele vai além, apontando 

especificamente diversos problemas encontrados e fornecendo muitas vezes a 

solução para os problemas.  

O brado, que seja reproduzido por todos os altofalantes [sic] brasileiros, é o seguinte: 

USEM FIO DE SECÇÃO RETANGULAR NAS BOBINAS MÓVEIS DOS ALTOFALANTES!! [...] 

Você, que virou ponto de interrogação após ler isto, saiba que a Indústria Brasileira está 

“marcando”... Ou, o que é pior, está fazendo você “marcar”...” (ênfase no original) idem 

ibidem 

Naturalmente, ele explicou as razões para que essa exigência devesse ser 

cumprida, mostrando que a densidade de uma bobina feita com fios de secção 

circular seria menor, diminuindo a sua eficiência. Ainda sobre os alto-falantes, ele 

mencionou mais problemas, como a colagem defeituosa do cone de papel na 

estrutura metálica, a falta de especificações técnicas mínimas para se fazer um 

projeto, a dissipação de calor insuficiente ou mesmo a baixa eficiência do sistema 

magnético que é feito estampando-se ferro fundido ao invés deste ser usinado. Para 

ele, as soluções são relativamente simples de serem tomadas pelas fábricas e as 

exigências dignas de serem atendidas. “Um alto-falante não é uma lâmpada para 

por no corredor, pô!!!” (idem, ibidem). Ao criticar duramente um produto como os 

alto-falantes nacionais sua intenção é, portanto, criar uma quantidade 

suficientemente grande de consumidores bem informados para que a indústria seja 

forçada a satisfazê-los. Consciente de que existem restrições à importação deste 

tipo de componente, ele faz a seguinte afirmação: 

Hoje em dia é proibida, a não ser em casos muito especiais, a importação de alto-

falantes. Mesmo nos casos especiais, esta é taxada proibitivamente. O Governo está 

certo! Errados são os fabricantes que não aproveitam a situação para suprir a falta, no 

mercado, de alto-falantes realmente profissionais. Efetivamente! (ênfase no original) 

idem ibidem. 
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O próprio CCDB reconheceu posteriormente que, com o passar do tempo, a 

indústria nacional passou a aperfeiçoar sua produção e tentou satisfazer as 

exigências do consumidor nacional. Se não conseguia ainda ter a mesma qualidade 

dos alto-falantes JBL, Gauss ou Altec, pelo menos dava condições aos técnicos 

brasileiros que quisessem utilizar equipamento fabricado pela Snake, Leson, Bravox 

e outros de conseguir realizar projetos com um pouco mais de segurança em 

relação às especificações técnicas que os fabricantes passaram a publicar. 

A revista Nova Eletrônica serviu tanto como um veículo tanto para a 

transmissão de conhecimento técnico, na forma de cursos e kits, como também 

funcionou como vitrina para os produtos CCDB. Em meio a projetos de caixas 

acústicas, amplificadores ou mesas, o artesão exemplificava a sua habilidade 

mostrando esses mesmos projetos realizados em igrejas, sistemas de sonorização de 

conjuntos musicais ou até mesmo junto a instrumentistas. Evidentemente, isso lhe 

trazia novos clientes, realimentando o processo. Por exemplo, depois de ter feito a 

sonorização da Igreja Batista em Niterói, instalando caixas e amplificadores de sua 

construção, CCDB publicou os resultados na NE (Baptista, 1984) e posteriormente 

atendeu a dezenas de outras igrejas com necessidades semelhantes em todo o 

Brasil. O projeto de uma caixa acústica para um conhecido conjunto de música 

popular da década de 1980 também foi acompanhado de uma matéria para a 

revista e a adição de mais um item a ser vendido com o nome de Caixa CCDB-Blitz. 

Que CCDB tenha aproveitado a exposição de seus produtos numa revista 

técnica, não parece ser algo original. Essa estratégia nem é privilégio do comércio 

de produtos voltados ao músico. No entanto, mais importante do que aferir a venda 

de produtos eletrônicos, é identificar a formação de uma modalidade de 

transmissão informal de conhecimento tecnológico, como a descrição acima 

pretendeu mostrar. Num país onde a maioria dos músicos profissionais não tinha 

um treinamento formal em escolas, conservatórios ou faculdades, as revistas 

vendidas em bancas de jornal podiam ser muitas vezes a única fonte de informação 

nova que este grupo tem acesso. Se isso era verdade, pode-se dizer que a 

publicação de artigos técnicos voltados à comunidade musical em revistas 

disponibilizou agilmente um tipo de informação que seria pouco acessível de outra 

maneira para esse grupo. Mesmo que essas matérias tenham limitações de espaço, 

precisão e atualização, elas foram a fonte de informação primária para muita gente, 

pelo que pode-se deduzir do grande número de textos de CCDB. 
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Folheto do curso do Masp, 1976. Note a divisão da matéria ao longo das aulas.
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Os cursos de órgão oferecidos por escolas e lojas deste tipo de produto tinham material didático especialmente desenvolvido
para este tipo de aprendizado...

... onde o aluno era encaminhado através de “niveis” determinados pelos próprios livros (cada livro correspondia a um nível),
recebendo no final do nível que durava normalmente seis meses... 

... o certificado, já incluído no próprio livro. Se o aluno ainda não tivesse comprado um instrumento, era bem grande a
chance de que fosse recompensado pela família através da compra do mesmo nessa ocasião.



Fase 3 - Performance Tecnológica:

Invenção
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VI: Fase 3 – Performance Tecnológica: Invenção 

Já foi visto um pouco do histórico de algumas pessoas envolvidas na pesquisa 

e divulgação de instrumentos musicais eletrônicos. Além disso, viu-se alguns 

fatores que contribuíram para que esses produtos fossem procurados pelo mercado 

musical, mesmo que a maioria não tenha saído da fase do projeto e protótipo. No 

entanto, alguns produtos foram fabricados e obtiveram êxito comercial, ou seja, 

foram “inventados”, como diz o modelo proposto por Winston. 

Ao invés de relacionar uma infinidade de produtos muito parecidos um do 

outro, seria mais interessante acompanhar a evolução de alguns deles e suas 

transformações ao longo do tempo. De um lado, sempre existiu no país a produção 

artesanal de equipamento destinado à música e o papel que Cláudio César Dias 

Baptista desempenhou neste período pode ser ilustrativo deste tipo de atividade. De 

outro lado, houve a produção industrial por parte de diversas firmas cuja atividade 

pode ser representada em parte pela Giannini e outras que também atuaram no 

mercado brasileiro em um segmento ou outro. Seguindo a história e 

desenvolvimento de alguns produtos é possível traçar algumas características 

comuns a esses projetos. Por exemplo, são encontrados diversos instrumentos 

musicais que se serviram de pesquisa feita no exterior, passando a ser fabricados 

aqui como produtos “nacionalizados”. O porquê desses produtos terem sido feitos 

com base em projetos estrangeiros e não nos protótipos nacionais é uma questão 

que poderá ser feita oportunamente, uma vez que já foi mostrada a grande 

quantidade de pesquisas feitas no país. 

Cláudio César Dias Baptista – Guitarra de Ouro (1965) e outros 

acessórios 

Cláudio César, como muitos jovens de sua época interessou-se pelo rock 

através de gravações de conjuntos como Shadows e Duane Eddy. Nesse tipo de 

conjunto, o principal instrumento usado é a guitarra elétrica, cujas características 

o jovem artesão empenhou-se em conhecer. Para construir suas próprias guitarras, 

Cláudio César desmontou vários modelos disponíveis na época. Essa “engenharia 

reversa” o habilitou a ter a sua própria concepção do que era bom numa guitarra. 

Como seus irmãos estavam cada vez mais envolvidos com música através do 

conjunto Mutantes, não devia ser difícil encontrar modelos importados de marca 

Fender, Gibson, Barera e outras por intermédio deles. Examinando cada uma delas, 



 150 

 

 

o artesão imaginou uma guitarra que reunisse o maior número de aperfeiçoamentos 

possíveis. Um amigo seu, Raphael Villardi, encomendou uma guitarra que reunisse 

todas essas características, uma proposta que foi prontamente aceita por CCDB. O 

resultado foi primeiramente testado em um protótipo e porteriormente passado a 

um segundo instrumento, para ser dado a quem o encomendou. Muitas 

características a distinguem de uma guitarra semi-acústica comum, como por 

exemplo a captação ativa e a blindagem de ouro (daí um dos motivos para a 

guitarra receber esse nome), que não oxidava e permitia que a vibração do 

instrumento fosse melhor conduzida pelo corpo todo. Para a troca de captadores 

havia um “circuito memória”, que podia guardar as posições dos botões de volume e 

equalização como num teclado programável. Isso permitia, por exemplo, que o 

executante passasse de um captador grave, baixo volume (usado quando a guitarra 

desempenha função de acompanhamento) para outro ajuste com o captador agudo, 

com distorção, todo o volume e sem atenuação da equalização (como num solo).  

As Guitarras de Ouro tinham na parte eletrificada um circuito hexafônico, ou 

seja, um captador para cada corda, de modo que o sinal de cada uma pudesse ser 

controlado independentemente, evitando intermodulção. Também haviam seis 

distorcedores embutidos, um para cada captador, além de um sétimo distorcedor 

para o conjunto todo. Isso permitia, sempre segundo CCDB, um melhor controle do 

timbre do instrumento. A saída do sinal do instrumento era monofônica, mas 

balanceada. 

Cláudio César também criou um circuito de captação ativa de baixa 

impedância. Este tipo de circuito não era muito usado na época por outros 

fabricantes de guitarras. Estes queriam evitar o uso de pilhas ou baterias dentro do 

instrumento, necessários no caso do circuito ser de baixa impedância. O próprio 

CCDB justifica muito bem esta opção: 

Com alta impedância, o cabo não pode ser maior que seis metros, senão você perde os 

agudos por capacitância e assim por diante. Os controles têm que ter alta impedância 

pra que, quando você abaixe o volume, a impedância se eleve e você perde os agudos 

por capacitância dentro do controle. Quer dizer, mexe no volume, muda o som, muda o 

timbre. Você vai abafando e não acontece nada, e quando chega no fim [do curso do 

potenciômetro], abafa tudo de uma vez, o valor do potenciômetro tem que ser alto, se 

não ele “rouba” o sinal, porque o sinal é de alta impedância. Com baixa impedância 

você resolve tudo isso. Usa potenciômetro de valor mais baixo, tem resposta de alta 

freqüência ótima, linearidade nos controles, mas tem que ter energia, ela não sai da 

pancada que você dá com os dedos nas cordas, nem do captador. Tem que sair da pilha. 

Então, assim são as partes ativas (Baptista, 2000). 
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É válido ressaltar que, atualmente, a maioria dos fabricantes estrangeiros 

adotou a captação ativa (isto é, com o uso de pilhas) como padrão para os 

instrumentos de qualidade superior, algo que Cláudio César implementou em sua 

primeira guitarra. Ainda sobre a captação, CCDB montou um Captador Milagroso, 

nome que ele mesmo deu, e cujo aperfeiçoamento posterior foi vendido como Hi-

Pick. Alguns detalhes sobre este dispositivo: 

Ele é um microfone de eletreto modificado, colado a um pano que serve de mola e esse 

pano é colado à guitarra abaixo do cavalete com uma dose exata de cola, uma 

determinada quantidade de cola pra formar um colchão de ar. Esse colchão de ar capta 

a vibração da tábua de harmonia e transfere pra membrana do captador, do microfone. 

A captação é feita por contato. Não é exatamente mecânica, direta do captador, porque 

se você colar o captador direto na madeira sai um sonzinho “de nada” e pouco agudo. 

Não é assim que funciona. Tem que ter essa válvula, esse amortecedor entre o 

microfone para que haja vibração, haja aquele colchão de ar e haja espaço suficiente pra 

você transferir os graves, também e pra que a membrana vibre como se estivesse 

captando do ar. Mas ela capta daquele nucleozinho de ar que fica contido dentro do 

pano, envolvido pela cola, imune à interferência do ar externo. Então, você capta 

aquele ar que está em contato com a tábua de harmonia, e não a vibração por contato. 

Esta vibração também entra, mas entra pela carcaça do microfone. Ou faz vibrar em 

relação à membrana. Então, você tem parte da vibração por contato captada no agudo e 

também os graves porque o conjunto é flexível, a cola é flexível e o microfone pode 

vibrar bombeando esse colchão de ar. Quando ele vibra, esse bombeamento dá 

condições suficientes pra que a membrana vibre nos graves (idem, ibid). 

Esta guitarra foi talvez o primeiro produto pensado por CCDB para ser 

produzido em série e ser exportado para a Europa. Como foi dito anteriormente, ele 

não conseguiu. Foram feitas, entretanto, três unidades apenas, sendo uma delas 

vendida à pessoa que efetivamente a encomendou. A segunda guitarra, por outro 

lado, ganhou notoriedade nas mãos de Sérgio Dias Baptista e, por conta de algum 

folclore alimentado por seus donos junto à imprensa, foi gravada uma “maldição”, 

por escrito, no corpo do instrumento, que chegou a ser roubado e posteriormente 

devolvido, segundo alguns, com medo desta maldição cumprir-se. Assim como foi o 

caso do Theremin e as “ondas do éter”, o misticismo que circundou a existência da 

Guitarra de Ouro também contribuiu para sua popularidade. 

Amplificadores CCDB (1965 – 1994) 

Durante a evolução da linha de amplifcadores feitos por Cláudio César Dias 

Baptista, pode-se notar algumas características que contribuíram para a 

transformação deste tipo de equipamento. Mantendo sempre o mesmo tamanho 

básico, buscou-se o constante aumento da potência bem como o aumento do valor 
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agregado ao aparelho na forma de mais controles de áudio. Naturalmente, esta 

condição começou a tornar-se um impedimento para que ao aparelho fossem 

adicionadas mais e mais peças, mas CCDB parou de fabricá-los por outros motivos 

que não o simples problema da compactação. 

Na década de 1960, ao mesmo tempo em que examinava guitarras 

estrangeiras, CCDB também analisava amplificadores de marcas estabelecidas no 

mercado, como a Fender. Seus primeiros protótipos foram amplificadores 

valvulados inspirados nesses aparelhos, como o Tremolux e Showman (Baptista, 

1990). Seu maior aparelho valvulado foi feito em 1965 para os Mutantes e batizado 

de Monstrvs, com mil watts de potência que eram transmitidos a um sistema de 

quatro caixas acústicas com 16 alto-falantes cada. Para a época, essa quantidade 

de potência era considerada por muitos excessiva. 

Vale a pena lembrar que, nessa época, não era comum a apresentação de 

conjuntos musicais em grandes ambientes. Até então, um salão de baile ou um 

ginásio para um público em torno de mil pessoas eram considerados os maiores 

espaços onde música poderia ser apresentada e os aparelhos individuais dos 

músicos eram suficientes para este tipo de ambiente. No entanto, o tamanho do 

local onde haviam apresentações musicais começou a mudar para lugares bem 

maiores e até mesmo o comportamento – ou, sendo mais específico, o barulho - das 

pessoas nestas apresentações modificou-se completamente. Shows em estádios, 

como os Beatles começaram a fazer na década de 1960, bem como os famosos 

festivais de rock ao ar livre mostraram a ineficiência dos sistemas de som feitos 

antes deste tipo de show existir. Nestes locais o público podia chegar a várias 

dezenas de milhares de pessoas, sendo o barulho que esta quantidade de gente 

produzia era proporcionalmente muito potente, competindo com o som dos próprios 

aparelhos voltados para ela. O equipamento usado para a amplificação de vozes e 

instrumentos de um conjunto musical teve de ser redesenhado para atender essas 

novas condições. Antes, o amplificador do instrumentista tinha a dupla função de 

monitor para o músico e transmissor do som para a platéia. As vozes comumente 

eram amplificadas apenas para a platéia, ficando os cantores ouvindo-se através 

daquele sistema de som. Tudo isso passou a ser insuficiente num estádio ou campo 

ao ar livre. Por exemplo, os Beatles chegaram a apresentar-se em 1964 num estádio 

em Washington com amplificadores Vox que, somados, davam duzentos watts de 

potência para uma platéia de 55.000 pessoas gritando histericamente (Babiuk, 

2001, pp. 103, 116)! Naturalmente, outras apresentações deles e de outros músicos 



 153 

 

 

do rock demonstrou que era preciso repensar o sistema de som de um show ao 

vivo. O sistema voltado para o público (ou PA, abreviatura de Public Address) 

aumentou exponencialmente em potência além da microfonação, que passou a usar 

um número bem maior de microfones em diversas partes do palco. Os 

amplificadores dos instrumentistas passaram a ser apenas monitores para eles 

mesmos. O sistema de som também tinha que ser ampliado de modo a amplificar 

as vozes dos cantores de volta para eles – o chamado monitor.  

O aumento do espaço físico em uma apresentação musical criou uma 

necessidade decorrente para que aparelhos mais potentes e mais flexíveis fossem 

inventados. A partir desta época até meados de 1970, os sistemas de som passaram 

a ser construídos com este tipo de apresentação em mente. É claro que a maioria 

destes shows continuava sendo feita em espaços bem menores, mas esta nova 

concepção de equipamento tornou-se padrão, independente do espaço físico em que 

tal equipamento fosse colocado. Naturalmente a Vox, Fender, CCDB, Giannini e 

todos os outros fabricantes deste tipo de aparelhagem passaram a seguir esta 

tendência. 

CCDB projetou diversos amplificadores transistorizados que foram embutidos 

nas mesas de som que fez para o conjunto de seus irmãos ou para algumas 

instituições que contratavam seus serviços. Por muito tempo, essa era a 

configuração adotada por todos os fabricantes. É provável que estes passaram a 

construir cada aparelho em separado para se ganhar flexibilidade em relação aos 

amplificadores, justamente. Caso fosse necessário um número maior deles, bastaria 

ligar mais unidades na saída da mesa, que passaria a controlar apenas a mistura 

dos canais de áudio vindos do palco e os processadores de som.  

No começo dos anos 1980, Cláudio César, morando no Rio de Janeiro, já 

tinha feito algumas experiências para fabricar um amplificador que fosse compacto, 

barato e com um número suficiente de controles para suprir as necessidades dos 

músicos que conhecia. E não eram poucos. Certamente por causa de sua 

proximidade – ou mesmo, intimidade – com Os Mutantes, Cláudio César passou a 

atender uma clientela bastante representativa da música popular, em especial dos 

que moravam no Rio de Janeiro. Nomes como Banda Black Rio, Luli e Lucina, 

músicos das bandas Erva Doce, Mal Necessário, Hay Kay, A Cor do Som, Balaio de 

Gato e muitas outras começaram a procurar o artesão para comprar seus 

amplificadores e mesas de som, além de pedir que este consertasse ou modificasse 

equipamentos que já tinham. Independente do tipo de música que tocavam, todos 
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esses grupos e artistas tinham características semelhantes, que poderiam ser 

resumidas em um elevado padrão de qualidade de som aliado ao pequeno 

orçamento que dispunham para a compra de equipamento. Cláudio César, ouvindo 

as necessidades de seus clientes em potencial, unido às suas pesquisas anteriores, 

começou a produzir alguns aparelhos que posteriormente tomaram uma forma 

definida que manteve-se por muitos anos. 

Muitos instumentistas tinham a necessidade de uma aparelhagem que 

tivesse alguns controles para poderem ajustar o som a seu gosto. Mantendo o 

mesmo tamanho físico, ou seja, quatro unidades rack (543/270/280mm), CCDB 

lançou o primeiro aparelho da série Turbo-Compressor, o Turbo-Compressor 300. 

Outra versão do mesmo aparelho foi o Turbo-Compressor 500, um ano depois. A 

metade inferior destes aparelhos era constituída de um amplificador mono, com a 

potência igual ao número de seu nome. Na metade superior podia ser encontrado 

um misturador de oito canais, com entradas de baixa e alta impedância, um 

distorcedor tipo overdrive (apenas para o canal 7), equalizador gráfico de 10 faixas, 

compressor/limitador, rota de inserção para aparelhos de áudio externos e alguns 

requintes só encontrados num aparelho CCDB como a misteriosa chave MEL, 

abreviatura de Módulo de Ênfase Límbica que, segundo a descrição dos prospectos, 

lembra o que hoje é chamado de excitador aural (Baptista, 1989). 

[...] a gente fazia Turbo-Compressor, amplificador multi-uso, que contenha um sistema 

de PA completo fora os transdutores, quer dizer, não tem caixas nem microfones. Se 

você ligar microfones e caixas e guitarras ou teclados, você amplifica a banda inteira 

com um resumo de um PA, um sistema de som completo que está contido no aparelho. 

Este aparelho era de propósito múltiplo, porque ele tanto servia o guitarrista, era capaz 

de sintetizar o som da guitarra num compressor, distorcedor, overdriver, equalizadores 

gráficos que ele possui, como também conseguia amplificar as vozes e banda inteira, 

seja num ensaio, seja num pequeno show. A desvantagem é que a segurança é menor. 

Por melhor que ele seja, ele é um só. Se parar, pára o sistema inteiro (Baptista, 2000). 

Em meados da década de 1980 CCDB começou a construir uma série 

amplificadores modulares em duas versões diferentes, para atender a esses clientes 

mais recentes. Estes aparelhos tiveram algo em comum: um tamanho fixo por todas 

as versões feitas, ou seja, quatro unidades rack, normalmente acomodando dois 

amplificadores independentes.  

O primeiro destes aparelhos foi o CCDB 300, um amplificador de trezentos 

Watts RMS mono e lançado em 1984. Logo foi seguido do CCDB 500. Como era 

comum o uso de amplificadores em pares (para sistemas estéreo, por exemplo), 

Cláudio César acondicionou dois destes amplificadores em uma caixa padrão rack e 



 155 

 

 

usou um sistema de ventilação forçada, e com isso acrescentou ao nome a palavra 

Turbo. Este tipo de amplificador era destinado a todo o tipo de aplicação com custo 

baixo. CCDB manteve sua confecção por muito tempo por esse motivo. No ano 

seguinte, lançou outro produto semelhante, o CCDB 700 (o número ao lado da 

marca CCDB sempre significa a quantidade de watts por canal dos aparelhos).  

Já foi comentado em outro capítulo que o protótipo CCDB 1000 não foi 

oferecido como um produto comercial, pelo perigo potencial a que poderia expor 

seus usuários. No entanto, ele foi a base para que Cláudio César desenvolvesse 

amplificadores mais potentes e compactos. O desafio agora era colocar dois deles na 

metade inferior de um produto Turbo Compressor. E foi isso que ele fez no aparelho 

Turbo-Compressor BI, com dois amplificadores de 300W RMS e lançado em 1987. 

Posteriormente, ele colocou dois amplificadores de 500W, passando a chamar o 

aparelho de Turbo-Compressor Bi 1000. Se o Turbo-Compressor tinha 1000 Watts, o 

amplificador CCDB Bi 1000 tinha o dobro desta potência. Naturalmente, como ele 

continua sendo montado no mesmo espaço, são montados dois amplificadores e a 

potência fica dobrada. 

Nesta época, CCDB sofreu um problema comum a outros pequenos 

fabricantes: a carestia de algumas peças que compunham o estojo onde estes 

aparelhos eram montados. Em muitos prospectos da época, são mostradas fotos 

onde estes estojos têm acabamento com cantoneiras e alças de alumínio, vendidas 

pela empresa Santo Angelo, a única do mercado. Aparentemente seus preços 

subiram tanto que começaram a ficar proibitivos, fazendo com que CCDB e muitos 

outros fabricantes que utilizavam-se de estojos feitos com aquele material 

tentassem outras soluções para evitá-los. No caso de CCDB, este optou por vender 

seus amplificadores sem estas partes, que passaram a ser oferecidas como uma 

opção. 

Por outro lado, um novo mercado abriu-se para CCDB quando começaram a 

ser usados equipamentos de som em igrejas evangélicas e católicas. 

Aparentemente, muitas delas passaram por uma modernização em seus sistemas 

de som e, como os músicos profissionais, queriam boas soluções com pouco 

dinheiro. Os equipamentos importados nesta época estavam recebendo as mais 

altas alíquotas da história (veja capítulo adiante). Este conjunto de fatores criou, 

portanto, a necessidade decorrente que fez com que aquele segmento do mercado 

procurasse pelos produtos CCDB. Tudo isso fez com que Cláudio César e os demais 

fabricantes nacionais tivessem um mercado imenso para vender seus produtos. No 
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caso, Cláudio César supriu com amplificadores e mesas centenas destas igrejas, 

espalhadas pelo Brasil. 

Sempre tentando compactar ainda mais seus aparelhos, CCDB desenvolveu 

um amplificador com 2000W RMS. Seguindo a tendência de vendê-los no estojo de 

tamanho padrão seu, lançou o Turbo-Compressor Quad 2000 e o Rack Octa 4000. 

Este Turbo-Compressor foi o mais sofisticado de todos os aparelhos desta linha que 

Cláudio César criou. Com dez entradas (duas estéreo), misturador com controles de 

equalização e Pan, dois compressores, dois controles paramétricos completos, 

equalizador gráfico e uma série de outros novos recursos, este amplificador tem o 

painel superior completamente tomado pelos controles de seus variados recursos. 

Cláudio César precisaria redesenhar todo o projeto se ainda quisesse manter o seu 

equipamento no tamanho padrão e incluir qualquer outro controle. De fato, seu 

produto estava chegando num ponto limite, onde deixaria de ser viável seu 

aperfeiçoamento sem que isso o tornasse num produto bastante diferente da linha 

desenvolvida até então. 

Os amplificadores de CCDB foram ganhando potência à medida que seu 

projetista ia colocando mais e mais transístores na seção de potência. No início, oito 

transístores eram colocados nos amplificadores CCDB 300. Esse número elevou-se 

para 64 nos CCDB Quad 2000, sempre mantendo-se o mesmo tamanho físico. Caso 

quisesse prosseguir a tendência de aumentar o número de watts dentro do mesmo 

espaço, provavelmente teria de reestruturar todo o processo de fabricação destes 

aparelhos. Dentre outras coisas, seria necessário o investimento em novas 

ferramentas como computadores e programas como os que usou nas últimas mesas 

de som que produziu. Mais uma vez o problema esbarrava no financiamento da 

produção e que certamente envolveria associações com outras pessoas e firmas, 

coisa que CCDB sempre evitou fazer. 

Mesas de som CCDB (1972-1995) 

Outro tipo de equipamento produzido por Cláudio César Dias Baptista ao 

longo de vários anos foram as mesas de som. Assim como no caso dos 

amplificadores, gradualmente o artesão foi desenvolvendo produtos de acordo com 

a necessidade daqueles que o procuravam. As primeiras mesas tinham 

amplificadores incorporados no mesmo circuito, algo comum por certo tempo. 

Posteriormente estas mesas tornaram-se independentes de amplificadores e outros 

periféricos. Mais importante do que ter um amplificador embutido, agora era 
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necessário que uma mesa de som tivesse rotas auxiliares suficientes para distribuir 

o sinal de áudio para diversos fins, como gravadores, processadores de som, 

sistemas de retorno, etc. 

Os primeiros projetos de mesas de som foram feitos sob medida para atender 

ao cliente. Dentre eles, pode-se destacar a mesa feita para a FIAM-São Paulo e 

outra, de 24 canais, para o Grupo Nós, uma banda de baile do interior do estado, 

ambas em 1974. Não se pode esquecer também da mesa feita para os Mutantes em 

1972. Aparentemente, este tipo de projeto dava um lucro maior ao projetista. Mais 

tarde, já no Rio de Janeiro, CCDB começou a fazer mesas em série, cujo custo para 

o cliente era bem menor que uma mesa importada mas, segundo o próprio CCDB 

não lhe trazia tanto lucro quanto os amplificadores. 

Se eu não fizesse nenhum outro produto e apenas montasse o Turbo-Compressor Bi, a 

empresa existiria da mesma maneira. As mesas não dão lucro, as mesas dão muita mão 

de obra, e o Turbo-Compressor dá lucro, os powers também, os amplificadores só de 

potência. Mas power existe muito no mercado, agora ainda mais. Naquele tempo já 

existia, mas algo como o Turbo-Compressor, mesmo hoje ainda não há (Baptista, 2000). 

Dando lucro ou não, CCDB criou uma série de mesas bem diferentes umas 

das outras, percebendo as diversas especificidades que este tipo de equipamento 

poderia ter em função da sua utilização. Uma mesa de som para a sonorização ao 

vivo, por exemplo, não precisa ter um grande número de submestres (ou 

submasters, os canais auxiliares) que uma mesa de estúdio de gravações tem, a não 

ser que se pretenda gravar a apresentação através da própria mesa – uma situação 

rara na época, para dizer o mínimo. Nesse sentido, mesas de som podem diferir em 

função da aplicação que pretende-se dar a elas. Para poder atender o maior número 

de clientes possível, CCDB projetou diversos tipos de mesa, sempre levando em 

conta estas diferenças.  

As primeiras mesas feitas em série por CCDB recebiam o rótulo Série X, onde 

X pode ser I, II ou III. Algumas centenas de mesas foram fabricadas sob esta 

denominação, permitindo que o artesão adquirisse conhecimento tecnológico e de 

mercado suficiente para poder ampliar seu leque de ofertas nesse segmento. A 

diferença entre essas mesas e as que foram lançadas posteriormente estava na 

possibilidade deste primeiro grupo ter suas configurações adaptadas às 

necessidades do cliente – ou, como se diz comumente, customizadas. Os projetos 

posteriores não permitiam, de modo geral, estas adaptações. 
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Em 1984 CCDB lançou a primeira mesa compacta, chamada Flightmix. Tinha 

12 canais, duas rotas auxiliares (conhecidas como send ou pelo neologismo 

“mandadas”) e dois controles mestres. Pesando apenas 6,5kg e com uma alça, 

lembrando uma maleta, a mesa era oferecida para as mais diversas aplicações, 

desde o tecladista com vários instrumentos até gravações. Aparentemente CCDB 

obteve um bom resultado com as vendas desta mesa – mesmo ele dizendo que não 

obteve um grande lucro com isso – e, até a número 82, nenhuma tinha retornado 

para manutenção.  

A manutenção dos equipamentos feitos por CCDB - ou falta dela – era algo 

que ele constantemente vinha promovendo através de seus manuais e folhetos 

publicitários como forma de comprovar a qualidade dos produtos que vendia. Como 

cada cliente era obrigado a passar algumas horas com o próprio artesão, sendo 

“treinado” por ele naquele equipamento, as possibilidades de falha do mesmo 

diminuíam grandemente. A opção de CCDB investir seu tempo no cliente era, de 

fato, inteligente. Se, por um lado ele gastava muito tempo nesse treinamento, por 

outro economizava tempo de manutenção e ainda ganhava o bom nome de alguém 

que cuida pessoalmente de cada um de seus clientes, agregando valor com sua 

experiência, seus manuais e sua boa vontade em cuidar de cada caso. Não se pode 

esquecer que a maioria desses clientes eram técnicos e operadores de som por 

necessidade e não por formação, tendo pouca ou nenhuma experiência com os 

aparelhos que compravam. 

No ano seguinte foi lançada a Flightmaster. Com dezesseis canais, três rotas 

auxiliares, leds de pico e alguns recursos a mais, esta mesa tinha a mesma 

concepção da Flightmix, isto é, era bem mais barata que outros modelos de 

fabricantes concorrentes dispondo da mesma qualidade daqueles (CCDB, 

naturalmente, sempre alegou em seus folhetos promocionais que a qualidade das 

suas era superior). Esta mesa poderia ser encontrada também numa versão de 24 

canais, mantendo-se as demais configurações iguais à Flightmaster de 16 canais. 

Em 1986 CCDB lançou mais um modelo, a Flightstudio, uma mesa 

relativamente compacta, mas com todas as conexões necessárias para ser usada 

em um estúdio de gravação. Na prática, seus módulos podiam ser conectados a 

entradas de áudio comuns, como nas demais mesas, mas também ao gravador 

multi-pista com o aperto de apenas um botão. Este botão, na verdade uma chave 

seletora, tem três posições – Input, Tape e Mixdown. Além das três rotas auxiliares, o 
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projeto também inclui outras comodidades para seu uso em estúdio, como 

controles solo, Talkback, inserções individuais para cada canal e outros. 

A tendência pela miniaturização, já descrita na seção sobre os amplificadores, 

também fez-se sentida nos projetos de mesas de som através de componentes de 

tamanho reduzido. O uso do computador – no caso, para o desenvolvimento dos 

projetos – também fez-se presente. CCDB, querendo agregar ainda mais valor a 

seus produtos, concebeu dois produtos que incluíam estas duas novas 

características, mas que tiveram resultados radicalmente extremos. 

O primeiro projeto foi feito em 1992, chamado Caddmix. O resultado foi uma 

mesa minúscula, com doze canais e pesando aproximadamente 700g (a fonte de 

alimentação é externa). Cabendo na palma da mão do operador, ela guarda muitas 

semelhanças com uma antiga mesa CCDB, a Flightmix, que já tinha como 

característica o tamanho reduzido. Para esta mesa pudesse ser construída, o 

artesão utilizou potenciômetros miniaturizados, uma novidade no mercado 

brasileiro da época. Como esta peça era a que mais consumia espaço no painel, sua 

diminuição permitiu a miniaturização da mesa inteira, usando-se circuitos 

integrados e fonte externa. Segundo o próprio Cláudio César, esta foi a mesa com 

mais procura pelos seus clientes (Baptista, 2000). 

O segundo projeto seguiu o caminho oposto em termos de tamanho. 

Chamando-se Super Mesas, CCDB criou uma série de grandes consoles com 

dezenas de canais (até 44), 16 submestres, 8 rotas auxiliares e medidores de nível 

de áudio (bargraph) opcional. Usando também os potenciômetros miniaturizados, 

esta mesa contém um grande número de controles em seu painel, ficando a maior 

mesa de todas em termos de recursos e tamanho físico. Naturalmente, era também 

a mais cara e, embora sua qualidade fosse apreciada, Cláudio César diz que alguns 

clientes seus não comprariam um componente como aquele para colocar em seus 

estúdios por ser tratar de um produto brasileiro – algo que seus clientes poderiam 

ver como um comprometimento na qualidade do produto final.  

De qualquer forma, pelo menos seu irmão Sérgio adquiriu e utilizou esta 

mesa em seu estúdio, o Zod, gravando alguns discos seus com ela, entre 1992 até 

2001, pelo menos. Eventualmente isto poderia ser usado para dar visibilidade ao 

produto – coisa que CCDB, sem dúvida, tentou fazer, colocando as fotos de seu 

irmão junto à mesa em seus prospectos. Infelizmente para o artesão, esses discos 

não tiveram repercussão suficiente para que se conseguisse a tão desejada 

visibilidade. 
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A última mesa feita por CCDB foi projetada inteiramente por computador em 

1995, chamando-se Master’sMaster 1622. Novamente usando os potenciômetros 

miniaturizados, esta mesa de dezesseis canais tem uma característica interessante: 

a parte superior pode ser dobrada em três posições, permitindo seu uso em pé, 

fixada num rack ou plana. Outras características incluem um equalizador com 

quatro controles e seis rotas auxiliares. Coincidentemente, estas especificações são 

iguais a pelo menos uma mesa estrangeira, a Mackie-1604 que começava a aparecer 

no mercado. Embora CCDB negue veementemente qualquer cópia de sua parte 

baseada num produto estrangeiro – seja ele uma mesa de som ou qualquer outro 

produto – é natural que um cliente em potencial fizesse a comparação, 

especialmente em termos de preço e também de distribuição. Para continuar a 

produzir as mesas e demais aparelhos, Cláudio César precisaria investir ainda mais 

na fabricação destes produtos. 

O produto com melhor resultado de vendas, a Caddmix 12 também passou a 

enfrentar a concorrência dos artigos importados. Novamente a firma Mackie pode 

ser lembrada como a empresa que lançou no mercado uma mesa de som com 

características parecidas com a pequena Caddmix 12. Esta firma tinha entre seus 

produtos a mesa de som Microseries 1202, uma mesa de doze canais com 

características semelhantes à mesa de CCDB além de seu preço, na época, ser 

bastante convidativo. Com o câmbio favorecendo a moeda brasileira, era possível 

encontrar esta mesa importada a preços bastante atraentes aliado à ampla 

distribuição e, naturalmente, a confiança que um produto importado sugeria a seu 

comprador. 

Naquela época a moeda brasileira já era o Real, que tinha um câmbio com o 

dólar americano próximo de um para um. Isto fazia com que os produtos 

estrangeiros – agora com alíquotas bastante baixas ou mesmo nulas - entrassem a 

preços bastante competitivos. Outra consequência do padrão artesanal que CCDB 

sempre buscou foi a falta de uma distribuição mais abrangente. Em São Paulo, por 

exemplo, seus produtos ficaram praticamente desconhecidos do mercado de 

instrumentos musicais depois que ele mudou-se para o Rio de Janeiro. Para piorar 

a situação, os componentes que CCDB usava custavam mais caros no Rio de 

Janeiro que em São Paulo. 
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Eu fui diminuindo as mesas em tamanho físico, em custo e em preço, também. Eu 

ganhava muito bem fazendo poucas mesas, depois passei a ganhar o justo, apenas. 

Depois começou o mínimo. Estávamos no break even point; menos que aquilo não dava 

pra continuar, entrava o tanto que saía. Eu havia investido no projeto do CAD das 

mesas novas, mas sabia que havia limitação na possibilidade física delas serem 

montadas sem máquinas, porque os componentes que existiam com abundância nas 

lojas, tipo Sta. Ifigênia, onde sempre foram comprados [lá] e nunca no Rio onde eram 

três vezes mais caros – as lojas do Rio provavelmente compravam das de São Paulo, por 

não terem acesso direto aos fabricantes – a gente comprava só alguma coisa em 

quantidade direto dos fabricantes ou representantes, como potenciômetros novos, 

miniaturizados de alta qualidade das mesas que permitiram reduzir o tamanho. A mesa 

CCDB-44, a Mastersmaster, a Cadd-Mix e o Turbo-Compressor Quad-2000 são 

potenciômetros menores, e isso é fabricado por uma multinacional e tinha que se 

comprar por valor [do potenciômetro] entre 500 a 1000 peças. Era um estoque grande 

pra quem não tinha muitos recursos como eu e que não queria trabalhar com capital 

alheio (Baptista, 2000). 

Se a Master’sMaster 1622 era uma boa mesa, isso parece não ser o ponto 

mais importante a ser discutido. A questão é que, independente da qualidade do 

produto, outros fatores como distribuição, preço e até mesmo a credibilidade dos 

nomes envolvidos voltaram-se contra CCDB e todos aqueles que produziram 

equipamento no Brasil até então. Esta última mesa, aparentemente, foi produzida 

numa escala bem reduzida. Mesmo nos folhetos promocionais não há uma só foto 

dela, sugerindo que essa mesa não chegou a ser produzida em série. Talvez devesse 

ser considerada apenas um protótipo. 

Produtos vendidos em conjunto: igrejas e trios elétricos 

Ao longo dos anos, além de amplificadores e mesas de som, CCDB também 

projetou e construiu caixas de som de diversos tamanhos. Com esses três 

elementos sendo feitos por ele mesmo, nada mais natural do que combiná-los e 

vendê-los como um sistema semi-pronto para locais que necessitavam deles. Um 

tipo de local que prontamente mostrou-se aberto a seus aparelhos foi o das igrejas 

espalhadas pelo país. Esses templos buscavam no artesão tanto o equipamento 

quanto a orientação necessária para instalar o sistema de som de maneira 

apropriada. 

CCDB não hesitou em ver ali um mercado bastante interessante para seus 

produtos – afinal, diferentemente dos conjuntos e músicos individuais que o 

procuravam, este tipo de aparelhagem não precisava ser portátil e sua instalação 

podia ser fixa. Esta instalação, quando feita num ambiente maior poderia ser 

encomendada ao próprio artesão.  
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Um dos primeiros templos a adquirirem e instalarem um projeto assim foi o 

da Primeira Igreja Batista em Niterói, em 1983. Para o enorme prédio, CCDB 

utilizou-se de caixas acústicas e amplificadores construídos por ele mesmo, tanto 

para o sistema PA como para os monitores voltados para o coral da igreja. Além da 

montagem do projeto em si, o artesão ainda escreveu artigos sobre a sonorização de 

grandes ambientes que resultaram em maior publicidade para futuros projetos 

semelhantes bem como para a venda de mais produtos de áudio. Ao longo dos 

anos, CCDB atendeu centenas de igrejas de várias partes do Brasil, vendendo-lhes 

seus produtos ou fazendo projetos e, sempre, orientando individualmente cada 

decisão sobre a aquisição de aparelhos de som. 

Outro nicho para seus produtos foi encontrado nos trios elétricos do 

nordeste. No que se refere a equipamento de som, existem diferenças importantes 

que distinguem este tipo de formação musical de outros conjuntos. Ao contrário de 

uma banda de rock ou um conjunto de baile, o trio elétrico chega a tocar mais de 

dez horas seguidas, em cima de um caminhão e com o equipamento normalmente 

operando no limite. Esse “limite” considerado pelos técnicos muitas vezes 

ultrapassa o limite real do equipamento e era comum ver um trio elétrico parado 

pelo simples fato de os fusíveis dos amplificadores terem queimado ou até mesmo 

as bobinas dos alto-falantes não terem resistido a uma carga tão grande e 

derretido. 

A pequena empresa de CCDB continuou a vender estes produtos até sua 

saída do mercado no início da década de 1990, quando o artesão decidiu dedicar-se 

a outras atividades. É interessante notar que o seu timing coincidiu com uma série 

de fatores externos, a serem discutidos detalhadamente no capítulo “Lei” da 

supressão do potencial radical, que obrigou outros fabricantes a mudarem 

radicalmente sua postura com relação à fabricação de instrumentos musicais no 

país. 

O Novatron N-2001 (1976) 

Este foi, provavelmente, o primeiro sintetizador feito no Brasil a ser vendido 

comercialmente. Aparentemente, sua vantagem em relação a outros sintetizadores 

feitos por firmas mais prestigiadas no mercado (na época, a Moog e a Arp) era a de 

ter sons prontos – ou presets – e, ao mesmo tempo, a possibilidade de ajustar-se os 

parâmetros pelo painel do instrumento. 
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Seu teclado tinha 37 notas (Fa a Fa) e apenas um oscilador com três formas 

de onda (Quadrada, Pulso e Dente de Serra). Um gerador de envoltória do tipo 

ADSR era ligado diretamente à saída do oscilador, mas podia também ser 

compartilhado pelo filtro passa-baixas. Este filtro, por sua vez, também tinha 

controle de ressonância. Além do gerador de envoltória, o controle cutoff podia ser 

controlado por mais duas fontes distintas, os controles Waw e Growl. 

Aparentemente, estes eram sinais semelhantes aos produzidos pelo gerador de 

envoltória, só que fixos (o Waw, aparentemente produzia um único ataque e decay 

lentos, enquanto que o Growl fazia isso de forma repetitiva). Há ainda um oscilador 

de baixa freqüência que podia ser usado para gerar tanto vibrato (modulação do 

oscilador) quanto tremolo (modulação do amplificador) através de dois controles 

independentes. Um gerador de ruído, que podia ser alternado entre branco e rosa 

com volume em separado podia ser usado em conjunto com o oscilador principal. 

Como todo bom sintetizador monofônico da época, também tinha controle de 

portamento com velocidade ajustável pelo painel. Controles de afinação e volume 

completam os parâmetros contidos na frente do instrumento.  

Ao lado do teclado há ainda alguns controles. Primeiramente, existe uma 

fileira de botões que podiam selecionar dez presets, ou seja, ajustes fixos dos 

controles do instrumento. Interessantemente, o instrumentista podia usar este 

presets como base para um som e modificar apenas uma parte dele. Isso era 

conseguido com controles abaixo das chaves dos presets que atuavam em quatro 

seções distintas do instrumento: modulação, forma de onda, gerador de envoltória e 

filtro (MOD, WF, ADSR e VCF, respectivamente). Estes botões eram chamados de 

Override. Por exemplo, caso o músico quisesse usar seus próprios ajustes para o 

gerador de envoltória num determinado preset, bastaria ele apertar o botão override 

-> ADSR e operar diretamente no painel do instrumento, mantendo os demais 

ajustes do preset usado. 

Este instrumento, feito no Brasil, parecia ter sido projetado para o músico 

que buscava uma alternativa econômica em relação a sintetizadores mais famosos e 

caros como os da marca Moog ou Arp, além de usar soluções criativas para cativar 

instrumentistas com pouca experiência em instrumentos como aquele. No entanto, 

este instrumento não parece ser um projeto nacional, mas sim da firma japonesa 

Roland, o SH-1000, que começou a ser fabricado em 1973 (Forrest, 1994b, p.90). 

Apesar da diferença visual, todos os controles vistos no instrumento brasileiro são 

encontráveis no seu equivalente japonês. Ainda que não fosse possível uma 
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confirmação formal desta coincidência, é impossível negar que os projetos são 

praticamente idênticos (a maior diferença, aparentemente, está na possibilidade de 

conexões externas que o instrumento japonês oferece – glide e cutoff – isto é, um 

pedal tipo switch e outro tipo controle contínuo). 

Sobre o SH-1000, pode-se dizer que ele foi um dos primeiros instrumentos de 

sucesso da firma japonesa (Forrest, ibid) e que encontrou compradores também no 

território brasileiro – pessoas que não tinham dinheiro para comprar outros 

sintetizadores feitos pela concorrência. Roberto Lippi, então dono de um conjunto 

de bailes e que possuiu o instrumento, conta o seguinte. 

[...]Era um sonzão fantástico! Você punha lá o violino. E também o agudo, o grave... ele 

era monofônico, mas eu já tinha uma câmara de eco Echoplex – meu, o ‘solo’ era 

simplesmente fantástico. Comprei o SH-1000. Desses SH-1000 comprei 10, pra todo 

mundo (Lippi, 2000). 

Mesmo sem Roberto Lippi saber (ou sem se importar) que o N-2001 era uma 

cópia do SH-1000 da Roland, o sintetizador da Novatron pode ser considerado o 

primeiro instrumento feito no Brasil a chamar-se “sintetizador” pelo seu fabricante. 

No entanto, nos anúncios publicitários da época encontrados para esta pesquisa, 

não foi encontrado nenhuma referência à sua “herança” tecnológica em relação à 

Roland. É interessante notar que a Novatron não quis usar a argumentação de fazer 

um produto grandemente – para não dizer inteiramente - inspirado em um projeto 

estrangeiro e, provavelmente, esta atitude foi seguida por outras empresas com 

outros produtos além dos que estão listados aqui. 

Linha de pedais Giannini para guitarristas (1977) 

Além de guitarras e amplificadores, a Giannini também criou uma série de 

pedais processadores de som para guitarristas, muito semelhantes aos MXR e 

Mu-Tron americanos (veja ilustração no final do capítulo). Aparentemente, não 

foram feitos pedais digitais, apenas analógicos. Quando a tecnologia digital tornou 

esse tipo de produto exequível, a firma já não tinha mais intenções de investir neste 

segmento do mercado. Assim como acontece com os demais aparelhos digitais, a 

pesquisa e desenvolvimento deste tipo de equipamento é cara e o custo final das 

peças tem de ser bastante baixa a fim de competir com os instrumentos 

importados. Naturalmente a preferência do próprio músico brasileiro pelos 

importados tornou bastante arriscada a sua fabricação por firmas como a Giannini. 
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Câmara de Eco Palmer (c.1977) 

Um acessório bastante procurado por músicos que trabalhavam em 

apresentaçòes ao vivo era a câmara de eco. Em parte, essa procura devia-se ao fato 

de os amplificadores de potência feitos na época não agradarem em termos de 

sonoridade, sendo a câmara de eco usada para “disfarçar” este som (Thompson, 

1997, p. 20-23). Naturalmente, este tipo de efeito começou a ser bastante usado 

também na maioria das gravações da época e passou a ser mais um “recurso” 

usado por técnicos de som para incrementar a paleta sonora de diversos grupos 

musicais. 

No Brasil, a Palmer lançou uma câmara de eco com três cabeças 

reprodutoras. Na prática, era possível ter, além do som original, mais três 

repetições deste mesmo som. Cada um destes sons (original e repetições) podia ter 

seu volume controlado individualmente através de potenciômetros no painel. Este 

produto estava concorrendo diretamente com produtos importados como Binson e 

Echorec. Assim como no caso do sintetizador Novatron, é possível identificar muitas 

semelhanças com uma câmara de eco estrangeira, a inglesa Guild Copicat. Da 

mesma maneira, não se encontrou nenhuma referência do fabricante sobre a 

origem do projeto. 

Sintetizador monofônico Seiler (1979) 

Este instrumento tem como principal componente um circuito integrado da 

Texas Instruments, o SN76477, cuja principal aplicação era o de produzir os sons 

usados em máquinas de fliperama. Com um oscilador de áudio, um gerador de 

ruído e um gerador de envoltória simplificado, este circuito foi adaptado por Seiler a 

um teclado e seus controles colocados no painel de modo a assemelhar-se com um 

sintetizador comum. 

A característica mais valorizada neste instrumento, aparentemente, eram os 

controles de afinação e modulação que ficavam à esquerda do teclado, da mesma 

maneira que são encontrados em outros sintetizadores. Diferentemente destes, os 

controles não eram rodinhas (como nos Minimoog) ou joysticks (como encontrados 

nos modelos da Korg e Roland), mas potenciômetros deslizantes semelhantes aos 

encontrados em equalizadores gráficos. Segundo Seiler esse efeito, largamente 

utilizado em músicas comerciais da época, era impossível de fazer-se num órgão 

comum, daí a necessidade de um instrumento com esse tipo de recurso. Seus 
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controles são basicamente os seguintes (nomes em negrito representam controles 

no painel): 

Teclado Modulation e Pitch 
Estes controles ficavam ao lado do teclado. Para afiná-lo, havia um trimpot em cada tecla que era 
ajustado individualmente. 

Oscilador Chave de oitavas: com ajuste de 2 em 2 oitavas, 3 posições. 
Forma de onda: com ondas quadrada e triangular. A onda quadrada era feita a partir da onda 
triangular, gerada pelo circuito da Texas. 
Largura de pulso: Este era um controle manual, mas a largura de pulso também podia ser 
controlada pelo LFO. 
Noise: volume do ruído, usando o oscilador interno do chip. Não havia controle para produzir ruído 
branco ou rosa. 
Afinação: Ajuste fino, um potenciômetro para variar a freqüência. 
O grande problema nesse chip é que ele não obedecia o “padrão” 1volt/8va, criado nessa época 
pelos grandes fabricantes de sintetizadores. Moog, Serge e outros usaram este sistema, que 
dependiam de amplificadores logarítmicos pra conseguir fazer o VCO logarítmico. Um VCO linear é 
muito mais simples. O VCO do chip tinha uma curva que não era exatamente nem linear nem 
logaritmica. 

Gerador de 
envelope 

Attack: (tempo de attack) 
Decay: tempo de decay. Obs.: não tinha sustain. 

 Volume geral: Com saida para fone de ouvido. 

LFO Do próprio chip. Forma de onda sempre triangular. Tinha o controle Freqüência. 

Custo Em torno de U$ 500. Um Minimoog custava, segundo Seiler, U$ 3.000 nos EUA. 

Piano Suette (1980-199?) 

O piano construído por Clomildo Suette pretendia ser um substituto mais 

acessível em termos de custo do que o Fender Rhodes americano. No entanto, sua 

construção guardava alguma semelhança com o Wurlitzer, o que não é uma 

surpresa dado o fato de que Clomildo possuía um e certamente começou a 

construção do seu próprio piano baseado naquele instrumento que não lhe 

satisfazia.  

A diferença maior entre o Wurlitzer e o Rhodes está no fato de que o primeiro 

tem lâminas de aço cuja vibração é captada por uma bobina magnética, uma para 

cada lâmina. No Fender Rhodes a vibração dá-se num conjunto formado por uma 

lâmina de aço mais uma haste de metal. A afinação, tanto no Wurlitzer quanto no 

Suette é feita depositando-se estanho nessas lâminas de modo a aumentar sua 

massa e, por consequência, abaixar a afinação da nota. Cada nota é afinada 

desbastando-se um pouco deste estanho, até que chegue na afinação exata. Apesar 

deste sistema ser extremamente rudimentar e demorado, sua vantagem é a 

estabilidade. Como o estanho praticamente não oxida, a afinação tende a durar 

muitos anos, ao contrário do Rhodes. No caso deste, é na haste que fica próxima à 

bobina onde é feito o ajuste da afinação: na haste fica presa uma pequena mola 

que, quanto mais próximo da bobina (isto é, mais distante do ponto de ligação da 
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lâmina), mais baixa fica a afinação. A praticidade deste sistema para afinar-se 

rapidamente o instrumento é indisputadamente maior. O grande problema é essas 

molas tendiam a sair da posição com o transporte do instrumento (obviamente o 

Rhodes era considerado e usado como um instrumento portátil). Era comum ter de 

se afinar duas ou três notas do piano depois de cada viagem. A vantagem do Suette, 

usando um sistema semelhante ao Wurlitzer nesse sentido foi muito bem-vinda. 

Assim como os pianos importados, o Suette era montado em um estojo que 

servia de gabinete para o instrumento e também para transporte. Inicialmente, o 

instrumento pesava aproximadamente 30kg, o que era considerado excessivo. 

Clomildo conseguiu cortar o peso pela metade com algumas modificações. Por 

exemplo as teclas, que eram de madeira, passaram a ser construídas com alumínio. 

Modificações no estojo, usando menos madeira também ajudaram a diminuir o 

peso final para 16kg. 

A ação do piano também é interessante. Para conseguir o escapexxxix do 

martelo sem criar um mecanismo muito complicado, Clomildo fez um sistema com 

dois martelos. A tecla, uma vez acionada, batia no primeiro martelo. Este, por sua 

vez, batia no segundo, ficando ali a região para o escape deste. 

Como já foi dito anteriormente, o piano foi conquistando o mercado baseado 

na troca de informações entre os próprios músicos. A não ser pelo anúncio da 

Grendene, o piano nunca foi alvo de nenhuma publicidade com finalidade de 

promover o instrumento. No entanto, segundo Clomildo, seus instrumentos foram 

vendidos até para músicos do México, Chile e Argentina, apesar de não poder 

considerar estas vendas como exportações. No caso desses países, o que ocorria é 

que alguns grupos musicais em passagem pelo país conheciam o instrumento – 

provavelmente de outro músico brasileiro – e o encomendavam. 

Clomildo Suette atribui ao Plano Collor e à abertura das importações como os 

dois motivos principais para que seu negócio com pianos elétricos chegasse ao 

término. É mais provável, no entanto, que esses motivos devam ser considerados 

apenas no curto prazo dos acontecimentos. Ao longo dos anos 1990 os teclados 

digitais ganharam sofisticação e tornaram-se acessíveis a um grande número de 

pessoas. Se é verdade que o Suette não é mais fabricado, também não o são o 

Rhodes e o Wurlitzer, todos aparentemente pelo mesmo motivo. Ainda tendo seu 

som reverenciado em um segmento do mercado musical, o piano eletromecânico 

tornou-se menos interessante para a maioria das pessoas por causa de problemas 

inerentes com manutenção, peso e até mesmo falta de flexibilidade; afinal, um 
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teclado moderno que pese 30kg certamente terá uma infinidade de timbres e outros 

recursos que aqueles instrumentos mais antigos não têm. 

 

Instrumentos musicais Giannini 

Como foi dito anteriormente, a fábrica de violões acústicos iniciou a 

fabricação de instrumentos elétricos adaptando estes mesmos violões. Logo depois, 

vieram as guitarras elétricas. Como é possível ver pelos nomes e figuras dos 

catálogos da empresa, muitos desses modelos eram inspirados, quando não 

copiados de modelos instrumentos. Nomes como Stratosonic, inspirado na guitarra 

modelo Stratocaster da Fender americana, ou a o baixo elétrico de sigla RK, 

confessando sua inspiração no modelo Rickenbacker e até mesmo o uso do nome 

Les Paul, assumindo suas origens calcadas no modelo da fábrica Gibson. Alguns 

amplificadores também foram construídos baseados em produtos importados, como 

foi o caso dos Tremendões, inspirados nos Showman da firma americana Fender. 

Nesse sentido, a Giannini tomou uma estratégia bastante diferente da de CCDB. Ao 

invés de firmar-se no mercado musical alegando ter produtos originais de qualidade 

superior aos estrangeiros, a fábrica buscou fabricar seus instrumentos, se não em 

qualidade, pelo menos em aparência o mais próximo possível de uma cópia de 

modelos estrangeiros consagrados. Essa atitude “se não pode vencê-los, una-se a 

eles” certamente ajudou a firma a impor-se como um dos mais prósperos e longevos 

fabricantes de instrumentos musicais brasileiros.  

Do ponto de vista do modelo proposto por Winston, todos os produtos da 

Giannini poderiam ser considerados como redundâncias sem muita disputa. No 

entanto, para efeito da análise feita aqui, as guitarras órgãos e demais produtos da 

Giannini serão vistos como instrumentos “inventados”, uma vez que foram 

mantidas algumas características voltadas ao mercado brasileiro. Outros, no 

entanto, como o ritmo eletrônico GD100 nada mais são que uma nova embalagem 

para um circuito que a própria fábrica já fazia para outros produtos. Estes, sim, 

serão considerados como redundâncias. 

A Giannini, por mais de trinta anos, fabricou guitarras e contrabaixos que 

foram vendidos no mercado interno e externo, especialmente para a América Latina 

(Giannini, 2000). Naturalmente, os modelos foram sendo aperfeiçoados ao longo do 

tempo. No início, mesmo estando a fábrica preocupada em conseguir copiar os 
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modelos importados, seus nomes não foram “adaptados” aos produtos brasileiros. 

Da década de 1970 em diante isso começou a ser feito, daí os nomes citados acima. 

Os últimos modelos de guitarras e contrabaixos procuraram uma inspiração mais 

moderna, sendo seu desenho em muito semelhante aos da fábrica Steinberg, 

conhecida especialmente por suas guitarras de corpo diminuto e cravelhas para 

afinação do lado oposto, isto é, no corpo, e não no fim do braço, como eram feitas 

até então. Essa linha, a última que a Giannini fabricou, chamou-se Shark. 

BAPE-2 – Compac-Piano Giannini II (c.1976) 

Pesando 9kg, o instrumento tinha uma extensão de cinco oitavas (61 teclas) e 

quatro “registros”, ou timbres, com os seguintes nomes - Piano, Honkie Tonkie, 

Cravo e Contra Baixo. Sua grande vantagem sobre outros instrumentos da época 

era a mobilidade que ele oferecia, por ser tão leve (veja anúncio publicitário no fim 

do capítulo). 

Este instrumento também foi designado no exterior, mais especificamente na 

Itália pela Crumar. Vendido nos Estados Unidos pela Unicord com o nome de 

Compac II, a versão estrangeira do instrumento foi por muito tempo superestimada 

pela fama que este ganhou de ter sido usado na música Lucy in the sky with 

Diamonds, no álbum Sgt Peppers dos Beatles (Forrest, 1994b). Atualmente não 

acredita-se mais nesta versão da história (Babiuk, 2001, p. 202). Contudo, é bem 

provável que o instrumento tivesse suas vendas aumentadas devido ao prestígio 

que alcançou durante mais de uma década com esta história. 

Linha KP-KPS (1984) 

Dois pianos elétricos, o primeiro com um alto-falante e o segundo com dois. 

As saídas de áudio do instrumento eram mono e stereo, respectivamente, e nos dois 

modelos havia uma saída auxiliar para o timbre bass, que era acionável por um 

botão do painel e compreendia as duas oitavas mais graves do teclado (Fa a Mi). 

Três timbres podiam ser selecionados, Piano I, II e III através de potenciômetros 

deslizantes, isto é, era possível ter variações na combinações entre os três timbres. 

Como opcionais eram vendidos o pedal de sustain e o estojo. 

GS7010 (c.1987) 

Este instrumento foi desenvolvido em parceria com a firma italiana Siel. Na 

Europa e Estados Unidos, chamou-se DK-70. Tinha oito osciladores, gerador de 
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ruído rosa 50 timbres pré programados e possibilidade de se armazenar mais 50 em 

cartuchos externos.xl Além disso, devido ao seu pequeno tamanho e peso (teclado 

com 49 teclas), poderia ser preso a uma correia, como as que são usadas em 

guitarras, e oferecia a possibilidade de se colocar um “braço” opcional, que reunia 

diversos controles do painel do instrumento no próprio braço, como program select, 

sustain, MIDI on/off e pitch ribbon. Queria-se com isso dar ao instrumentista a 

oportunidade de usá-lo em apresentações ao vivo com mais liberdade, à 

semelhança dos guitarristas.  

Seu teclado não era sensível à velocidade, mas o circuito gerador podia 

receber essa informação via MIDI. Além disso, o instrumento tinha um 

sequenciador com capacidade para armazenar 200 notas. O projeto original foi 

criticado por músicos da época por existir apenas um filtro disponível para todo o 

instrumento (no Brasil essa configuração é chamada de sintetizador parafônico).  

Linha Tocatta (fim da década de 1980) 

Órgãos portáteis feitos pela Giannini, chamados popularmente de “teclados”. 

Eram quatro modelos, todos com 49 teclas e ritmo eletrônico. Todos tinham seis 

timbres e pré-programados. A diferença entre eles estava em alguns recursos 

opcionais. O modelo “49S” vinha apenas com as especificações acima. O modelo 

seguinte, “49R”, tinha ritmo (oito pré-programados), o “49RB” tinha também um 

acompanhamento de “baixo”, juntamente com o ritmo, e o mais sofisticado, o 

“49RA” tinha tudo isso mais o recurso de Arpeggio. 

Linha GK (c. 1990) 

Outra linha de órgãos portáteis, com teclados cuja extensão variava entre 37 

a 61 teclas, alto-falante interno, e interface MIDI nos modelos mais sofisticados. 

Eram quatro modelos, GK4910, GK3710, GK4920 e GK 6110. Os recursos, mais 

uma vez, seguiam a tendência ritmo eletrônico/baixo/arpeggio, disponíveis na 

maioria de instrumentos desta categoria. É possível que este instrumento também 

tenha sido feito em parceria com a Siel italiana, por dois motivos: o senhor Giorgio 

Giannini mencionou dois projetos feitos com aquela firma. A época em que ele foi 

feito também torna possível essa especulação. No entanto, não foi possível localizar 

nenhum modelo parecido com a versão nacional daquele instrumento. 



 171 

 

 

Bateria eletrônica Seiler DigiDrum (1985) 

Este instrumento pode ser considerado um subproduto de outro instrumento 

de Ivan Seiler, o Sintetizador Modular Polifônico. O sintetizador, como já foi dito, não 

foi vendido, porém Seiler chegou a fazer algumas gravações em estúdios com ele. 

Numa delas, pediram-lhe para reproduzir o som de uma bateria bastante popular 

na época, a Simmons. Seiler programou o sintetizador e conseguiu um resultado tão 

bom aos ouvidos daqueles que estavam produzindo a gravação que lhe 

encomendaram um instrumento como aquele para quando quisessem ter o som da 

bateria de novo. Com isso, Seiler montou os módulos necessários para criar aquele 

som de bateria e também construiu os tambores ou pads. Em seguida, começou a 

perseguir a ideia de montar esse tipo de instrumento em escala comercial. 

 A bateria eletrônica é composta por cinco tambores que disparam cinco 

módulos idênticos, cujo som é diferenciado apenas pelos ajustes de cada um deles. 

Nesse módulos é possível encontrar os seguintes parâmetros: 

Envelope follower O primeiro estágio, que recebia o sinal do captador piezoelétrico e gerava um sinal de envoltória. 
Era ligado ao oscilador para mudar a afinação do mesmo.  

VCO O sinal do VCO era contínuo. O começo e fim do som era determinado pelo gerador de envoltória 
ADSR. 

ADSR Com os quatro parâmetros básicos (attack, decay, sustain, release), este gerador determinava o 
tempo de duração da nota. 

Filtro Passa baixas, com controle de cutoff. 

Gerador de ruído Gerador auxiliar para simular a batida da baqueta na pele. Normalmente de duração bastante 
curta, seu som estava condicionado ao ataque da nota. 

Os pads da bateria foram feitos com madeira e borracha. Posteriormente foi 

adotado o processo vacuum forming, comumente usado para moldar peças internas 

de geladeira. O grande problema deste processo era a alta tiragem de peças que 

deveria ser feita, pelo menos quinhentas. Seiler ainda fez pads utilizando-se de fibra 

de vidro, mas a firma que prestou-lhe este serviço decidiu entrar ela mesma no 

mercado de baterias eletrônicas, tornando-se um concorrente. Seiler acredita ter 

vendido mais de quinhentas destas baterias, somando-se todas as versões. 

MIDI-Thru, MIDI-Mix e MIDI-Switch (1990) 

Essas três pequenas caixas desempenham funções diferentes mas têm em 

comum um circuito relativamente simples. A Midi-Thru é usada tornar uma única 

saída MIDI em quatro. podendo-se desta forma utilizar mais dispositivos 

simultaneamente para receber a mensagem MIDI original (é importante lembrar 

que, nessa época, não era muito comum a existência de portas Thru nos 

instrumentos MIDI, tornando ligações com três ou quatro aparelhos um problema, 
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caso não houvesse esse tipo de aparelho MIDI-Thru). A MIDI-Mix é semelhante à 

MIDI-Thru, porém com possibilidade de selecionar-se entre duas entradas 

separadas através de uma chave de duas posições. A MIDI-Switch tem 

praticamente a mesma função da MIDI-Mix, mas cada uma das duas entradas pode 

ser direcionada a duas saídas apenas. 

Há mais produtos feitos no Brasil em escala comercial 

Naturalmente, os produtos eletrônicos destinados ao mercado nacional 

musical não limitam-se a apenas os poucos exemplos dados aqui. Ao contrário, 

houve um florescimento de diversas firmas brasileiras durante aquele período, 

muitas das quais ainda existem ou fundiram-se com outras estrangeiras. No 

segmento de órgãos eletrônicos e sistemas de amplificação, esse número pode 

chegar a dezenas. Como exemplo, veja a ilustração no capítulo Produção, 

subprodutos, redundâncias mostrando nove modelos de órgãos de fabricantes 

diferentes. 

Assim como CCDB, a Giannini sentiu as mudanças ocorridas no começo dos 

anos 1990. No entanto, ao invés de abandonar o mercado e fechar as portas, 

decidiu pela “reengenharia” de fechar todo o setor de desenvolvimento de produtos 

eletrônicos e concentrar-se apenas nos acústicos. A globalização, se dificultou o 

desenvolvimento e produção de projetos exclusivos, ajudou na aquisição de 

equipamento importado como, por exemplo, a captação ativa usada nos violões da 

empresa, hoje comprados no exterior e que agregam valor ao instrumento nacional. 

Em resumo, a Giannini conseguiu evitar o confronto com grandes firmas 

fabricantes de produtos eletrônicos sofisticados, mantendo ainda uma boa 

reputação da linha de produtos acústicos. Novamente, fatores não necessariamente 

técnicos têm decidido a balança em seu favor. A empresa mantém à disposição de 

aproximadamente uma dúzia de artistas brasileiros seus instrumentos e lhes dá 

toda a acessoria necessária para que continuem usando-os. No caso de violonistas 

isto é bastante eficiente, uma vez que o dono do instrumento preocupa-se muito 

menos com a atualidade tecnológica de sua fabricação e muito mais com a 

familiaridade que este pode lhe proporcionar no momento da execução, bem como a 

tranquilidade que tem ao tocar um instrumento que já testou e aprovou.  

Apenas como ilustração, pode-se citar o dia em que o senhor Giorgio Giannini 

estava dando seu depoimento e apareceu o cantor e compositor Toquinho. Este 

deixara seu violão preferido (feito pela Giannini, com muitos anos de idade) para 
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conserto do tampo. Não só a firma consertou o instrumento como lhe ofereceu 

outro, dentre vários que estavam na sala (a linha Century, feita especialmente para 

comemorar o centenário da empresa). Toquinho agradeceu, experimentou alguns e 

foi embora levando seu antigo violão, dizendo que iria tocar com ele em um show na 

Itália dentro em breve. Certamente, para a Giannini, a exposição de seus 

instrumentos por artistas como ele retornam na forma de um aumento de vendas 

num segmento do mercado onde sua qualidade já é estabelecida. 

Se não se pode dizer que estes produtos eram feitos com a última palavra em 

tecnologia ou com a melhor qualidade de manufatura, é preciso lembrar que 

serviram ao mercado por um período relativamente grande. Esta procura foi gerada 

devido ao desejo por este tipo de equipamento pelos músicos juntamente com a 

dificuldade de se conseguir o mesmo tipo de artigo por meio de importação.  

As restrições de importação normalmente são vistas como um fator de 

estímulo à produção nacional de bens manufaturados. No entanto, a médio prazo a 

manutenção deste tipo de política mostrou-se imprópria para a sociedade e aquilo 

que aparentemente era visto como um estímulo passou a ser um obstáculo. 

Juntamente com o contrabando, a globalização e a falta de perspectiva para os 

técnicos pesquisadores da área, essa política faz parte da “Lei da supressão do 

potencial radical”, segundo o modelo proposto por Winston. As consequências 

destes fatores serão vistos no próximo capítulo.  



174

Caixa acústica para sistema Monstrvs (1965) Os primeiros protótipos de amplificadores e controladores
de som (1979)

Rack com cinco amplificadores para grupo Luli e Lucina
(1978)

Conjunto de amplificação feito sob encomenda para grupo
Brasil Show, onde começa a ser delineada a configuração

adotada nos futuros Turbo Compressores (1980)

Outro antecessor da série Turbo Compressor, agora com o
tamanho padrão 4 unidades rack - 543/270/280mm (1982)

Produto vendido com o nome de TC 300 em seu formato
final (1984)
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Turbo Compressor Bi 300/300 (1987)

Turbo Compressor 500 (1984)Dalgiza, esposa de CCDB com o conjunto de amplificadores
instalados na Primeira Igreja Batista em Niterói - RJ (1983)

Rose, cunhada e funcionária de CCDB com a cota de ampli-
ficadores de 300W que montou (1985)

Painel do CCDB Bi 1000 Painel do Turbo-Compressor Quad 2000 (1994)
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Mesa de som com amplificação interna para os Mutantes,
montada em 1972, aparentemente sendo inspecionada

Painel da mesa montada na FIAM - São Paulo em 1974

Um dos primeiros modelos montados em série por CCDB foi
denominado Série II, foto de 1979

Mesa Flightmix - 1984 Mesa Flightmaster 16 - 1985

Técnico de som da Banda Black Rio, com a mesa que
encomendara. Ele e outros clientes de CCDB teriam de passar
por um pequeno treinamento dado pelo próprio artesão antes
de levar o produto que compraram - 1979. 
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Mesa Flightstudio 24 - 1986

A menor mesa: Caddmix - 1992.

A maior: CCDB44, 1992



Sintetizador Novatron N-2001 (c. 1976), provavelmente o primeiro produto nacional a ser lançado no comercialmente. A semel-
hança com o SH-1000 da Roland (no destaque) é notável.

À esquerda, a câmara de eco da Palmer em uma propaganda de 1977 - uma cópia da inglesa Watkins, distribuída nos EUA pela
Guild, como pode se ver pela propaganda à direita.
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BAPE-2 Compac Piano Giannini (c. 1976). Caso seja possível, desvie a atenção da roupa do modelo na propaganda brasileira
para notar as semelhanças entre os dois instrumentos. A Unicord era a representante americana da Crumar italiana.

Linha de guitarras e baixos Giannini (c. 1975) Seus nomes muitas vezes contêm uma referência à guitarra estrangeira que lhe
serviu como modelo. À direita, dois sucessos de venda da Giannini, os amplificadores Thunder Sound III e o Tremendão.

Teclados linha KP e Toccata (1985)



Giannini GS 7010 (1987), feito em parceria com a SIEL italiana. No detalhe, uma página publicitária extraída da revista Keyboard.

180



181

Piano Suette fabricado na década de 1980. Segundo seu construtor, foram vendidos alguns milhares de instrumentos iguais a
esse num período de aproximadamente dez anos.

Ação do piano com a tecla apertada. A peça levantada tem
um escape para deixar soar a lâmina de aço, à direita 

(não mostrada).

Ação do piano em posição de repouso

O construtor, Clomildo Suette e o piano em foto de 2002. O acabamento das teclas é muito bom e certamente era um
dos pontos positivos vistos pelos músicos que compraram o

instrumento



Folheto publicitário da Seiler Digidrum (1986?) contendo algumas especificações. O detalhe mostra outro folheto publicitário da
bateria Simmons, que serviu de base para o instrumento brasileiro.
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Midi Boxes, produzidas por Ivan Seiler em 1990. Esses produtos chegaram a ser vendidos nos Estados Unidos, tornando-se um
dos raros exemplos de produto bem-sucedido comercialmente.
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Terceira transformação: "Lei" da

supressão do potencial radical
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VII: Terceira transformação: “Lei” da supressão do 

potencial radical 

A sociedade tem meios para regular a aceitação ou não de mudanças 

impostas a ela. No que se refere à tecnologia, Winston (1986, 1998) propõe em sua 

análise o que ele chama de “lei” da supressão do potencial radical. Segundo o autor, 

quando a tecnologia é de fato transformadora a ponto de abalar as estruturas da 

sociedade, esta impõe “freios” para que aquela seja absorvida gradualmente, a 

ponto de não haver uma destruição das relações previamente estabelecidas 

(Winston, 1986). Dessa forma, as instituições formadas anteriormente ao 

surgimento da novidade estariam a salvo de serem destruídas.  

Um exemplo interessante dessa lei, já visto, foi a adoção do microprocessador 

na fabricação de instrumentos musicais. Com o passar do tempo, os fabricantes 

adaptaram os processos de pesquisa, projeto e construção de sintetizadores, em 

especial, para receber o microprocessador. Alguns não conseguiram adaptar-se e 

fecharam as portas, como no caso da Siel ou mudaram de segmento de mercado, 

como foi o caso da Giannini. Neste sentido, o microprocessador foi uma mudança 

sentida por qualquer fabricante de instrumentos musicais daquela época. 

No Brasil, entretanto, é possível identificar alguns outros fatores que, 

eventualmente, funcionaram como limitadores, ou “freios”, para as pesquisas e 

protótipos feitos aqui. Um deles foi a política alfandegária, ou seja, as regras que 

regularam o comércio exterior no período estudado e que fizeram diferença, uma 

vez que muito do que era feito no país dependia de uma maneira ou de outra de 

componentes vindos de além das fronteiras brasileiras. Um outro fator é a aparente 

desvantagem do mercado musical em relação a outros onde certas aplicações 

tecnológicas não são muito diferentes mas, mesmo assim, dão uma melhor 

perspectiva de futuro aos empreendedores que deram seus depoimentos. Por fim, 

pode-se apontar a forte concorrência externa, apesar de esta concorrência não ter 

no Brasil seu único campo de atuação.  

A política de comércio exterior em relação ao câmbio 

Durante o período abrangido pela nossa pesquisa, o país passou por dois 

períodos com políticas cambiais diferentes (Franco, 2000). O primeiro, começado 

em 1929, estende-se até 1971, chamada Era dos Controles Cambiais. Durante esta 

fase, o segmento econômico constituído pela indústria brasileira passou a ser mais 
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influente que o segmento agrícola. O Estado era altamente centralizador em relação 

às decisões e medidas a serem tomadas nessa área. Na prática, isto significou uma 

mudança na política cambial na forma de várias possibilidades para se converter 

uma moeda em dólares. Nos anos 60, onde começa a nossa pesquisa com 

instrumentos musicais, isto estava bastante caracterizado na forma de várias 

cotações da moeda nacional em relação ao dólar, dependendo da finalidade da 

transação. 

[...] a indústria [...] precisava de um dólar barato para importar insumos e máquinas, 

mas de um dólar caro (ou de uma tarifa alta, ou mesmo uma proibição) para os produtos 

importados concorrentes. [...] Para as importações "essenciais", valia o mercado oficial, 

com o dólar bem baratinho. Para as exportações não tão meritórias ("gravosas", como se 

dizia), um câmbio mais ou menos. E para as exportações de verdade, um câmbio "livre", 

mais favorecido. As importações "supérfluas" eram proibidas, ou tinham de ser cursadas 

no dólar mais caro que houvesse. O Estado tentava, portanto, avaliar o mérito de cada 

transação e punir, ou estimular cada uma delas através da taxa de câmbio (Franco, 

2000, op. cit.) (aspas no original). 

Um dos pontos mais questionados nessa política era o debate sobre o que era 

ou não considerado “essencial” em oposição ao “supérfluo”. Como mostra o texto de 

Gustavo Franco, artigos não essenciais ou que tivessem similares dentro do país 

tinham sua entrada dificultada através de um câmbio pouco favorecido ou de 

outras formas de desestímulo, como será visto quando falarmos das alíquotas de 

importação. 

O segundo período proposto por Franco é o da liberalização cambial, que 

começou em 1971 quando os Estados Unidos abandonam oficialmente o padrão 

ouro e continua até os dias de hoje. Nesse período o câmbio passou a ser unificado 

e determinado pelo próprio mercado, que avalia a sua posição em relação aos 

“fundamentos macroeconômicos” da economia. Apesar de muitos países do mundo 

terem a economia baseada nessa posição, no Brasil este processo ainda está em 

fase de implementação. O primeiro fator que impediu uma rápida passagem para 

esta fase foi a crise da dívida externa na década de 1980. O Plano Real, 

implementado em 1993, também não trouxe efeitos drásticos na velocidade destas 

mudanças embora, depois dele, passaram a ser vistas com mais clareza (Franco, 

op. cit). 
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Barreiras não-tarifárias 

Qualquer artigo importado está sujeito a uma série de taxas para entrar no 

país. Como diz o texto de Gustavo Franco, se o produto fosse considerado supérfluo 

ele seria passível de ter grandes taxas a serem pagas ao governo, encarecendo o 

produto. Esta era a estratégia governamental para alcançar dois objetivos. O 

primeiro, limitar a saída de divisas do país. O segundo, estimular o consumo de 

produtos fabricados no próprio território nacional. Para isso, havia ainda uma 

proteção não-tarifária, usada pelo menos desde a década de 1950, que era o 

conceito do produto com similar nacional (Versiani & Suzigan, 1990). Esse conceito, 

na prática, tornou-se uma lei, primeiramente publicado em 1957 pelo Conselho de 

Política Aduaneira e sendo reeditada posteriormente em 1980. A maioria dos 

instrumentos musicais tinha, portanto, pelo menos dois grandes obstáculos para 

sua importação: a sua caracterização como bem supérfluo e a existência de 

similares nacionais para quase todos os tipos. 

Outra barreira enfrentada por muitos artigos importados foi a limitação de 

sua entrada no país por meio de cotas. Essas cotas eram implementadas com base 

na classificação do produto pelos órgãos oficiais do governo, como mostrado nas 

publicações da Tarifa Externa Comum ou Tarifa Aduaneira do Brasil. Por exemplo, 

em 1976 o Brasil demarcou um limite para a importação de violões vindos do 

Uruguai em cem mil dólares (CLCE 1976, p. 320, 354). Ainda que este valor pareça 

ser mais do que suficiente para ser atendido pelo país vizinho, é importante notar 

que não há nenhuma outra especificação sobre o tipo de violão que deve ser 

controlado por estas cotas.  

A volatilidade das alíquotas e suas consequências 

As alíquotas podiam mudar de uma hora para outra, de acordo com as 

determinações dos órgãos governamentais responsáveis pelo controle do comércio 

exterior. Outras mudanças na economia como inflação, nome da moeda corrente no 

país e câmbio geravam um cenário complexo, especialmente para quem não tinha 

condições de contratar os serviços de acessoria no assunto, como é o caso de 

pequenos comerciantes e músicos individuais. Para muitas pessoas, contornar esse 

tipo de problema era conseguido através do contrabando. É interessante notar que, 

no caso de instrumentos musicais, nem sempre esta era uma solução 

economicamente mais vantajosa. O contrabando era, na realidade, a única solução 
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possível na imaginação de muitas pessoas, que preferiam pagar uma “taxa” única e 

conhecida de antemão ao contrabandista (no caso, a sua comissão) do que verem-se 

embaraçadas com inúmeras surpresas que um processo legalizado traria a reboque. 

O exemplo de Roberto Lippi, dono de um conjunto musical de São Paulo, 

parece mostrar um perfil de comportamento que várias outras pessoas exibiram. 

Viajando muito para os Estados Unidos, sempre trazia algum aparelho musical 

como sintetizadores, amplificadores ou mesas de som. Ele sabia que a maioria dos 

artigos que ele trazia tinham restrições à importação, mas não eram proibidos.  

Nunca foi proibido, os caras falavam que era proibido – uma ova! [note-se que ele 

mesmo desconhece as proibições pontuais que existiram] É só pagar as taxas, mas as 

pessoas pensavam que era proibido, mas nunca foi proibido trazer instrumento musical. 

Ninguém importava porque o imposto era caro. E o que aconteceu? Vamos dizer: eu 

gastei dez mil patacas lá, mas falei que custou três mil patacas aqui na alfândega. E o 

que acontece? Eu comprei, fui com meu pai, tem uma cota [veja explicação abaixo], 

sempre teve... tira a cota, fazemos as contas, pagamos uma mixaria! (Lippi, 2000) 

A cota referida por Roberto Lippi era na prática um limite em dólares que um 

viajante podia trazer do exterior na forma de bens de consumo. O subfaturamento 

que ele se refere (uma redução de 70% do preço real do instrumento) não foi uma 

ideia original, também. Até mesmo os órgãos oficiais de comércio exterior 

(importação e exportação) lidavam com valores muito abaixo dos praticados no 

balcão da loja. Por exemplo, para efeito de taxação, o Preço de Referência de um 

piano de cauda (independente da marca) era de U$ 2.128,00 CIF (abreviatura de 

Cost, Insurance and Freight, um dos dois tipos de preços comumente usados nas 

operações de comércio exterior) (TAB 1977, p. 426). 

Assim como Roberto, outras pessoas começaram a fazer viagens com 

finalidade de trazer instrumentos estrangeiros para dentro do país. Muitos tinham 

conjuntos musicais ou estúdios e isso justificava a ida até os Estados Unidos e 

trazer algum equipamento na mão, como bagagem pessoal. 

[...] voltava com meia dúzia de microfones, vendia, ganhava uma passagem, pagava as 

coisas. Nunca os caras [fiscais] falavam ‘contrabando’. Eu trazia na mão, dizendo 

comprei! Daí, simplesmente se eu pagava mil, eu falava que pagava trezentos. Não 

adiantava você falar que pagou dez reais, que também não colava. Ia “bater cabeça” na 

alfândega, simples... E você acaba conhecendo os fiscais – Ô, você é músico? – Sou, 

comprei aqui, uns instrumentos... – pagava, tenho coleções de Quartas Viasxli, trazia 

todas as coisas com quarta via (Lippi, 2000). 

Eventualmente, esse equipamento comprado no exterior era vendido como 

equipamento usado para outras pessoas no Brasil – outros donos de conjuntos ou 
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estúdios, bem como músicos individuais – pessoas que por um motivo ou por outro 

não viajavam com intenção de comprar equipamento. Naturalmente, o preço 

negociado era mais alto do que o que originalmente havia sido pago na loja, mas era 

crível que fosse mais barato do que tentar importar legalmente, além de o 

equipamento algumas vezes já estar à disposição do cliente no momento em que o 

negócio fosse fechado.  

Uma outra vantagem de se importar grandes teclados como o piano elétrico 

Fender Rhodes ou Yamaha CP era o grande espaço vazio que havia no interior 

destes instrumentos, que também podia ser recheado com microfones e outros 

pequenos aparelhos. Com as contínuas idas e vindas destas pessoas, criava-se uma 

relativa familiaridade com os fiscais da Receita Federal nos postos alfandegários dos 

aeroportos. O tratamento dado a elas era mais relaxado, pois era presumido o que 

elas estavam transportando. Talvez a estratégia mais interessante relatada foi 

quando o músico brasileiro ia viajar, levando um piano Fender. No momento do 

embarque o piano ficava, mas o músico tinha a quarta via do piano que havia sido 

mostrado na hora de embarque e também sua placa com o número de série do 

instrumento. Na volta este mesmo músico trazia um piano novo com a placa do 

antigo devidamente colocada no lugar da nova e a quarta via, mostrando que o 

piano já havia estado no país. O fiscal da Receita, logicamente, entrava como 

cúmplice. 

Ele fingia que acreditava. [...] O fiscal, pra quebrar o galho, falava “Compra uma caixa de 

whisky”, que custava U$100, e eu comprava. Deixava lá, ‘esquecia’, e eu ia embora. Pra 

não pagar. Nunca foi muito dinheiro, porque eu não estava trazendo armas, nada disso 

(Lippi, 2000). 

É claro que Roberto seria considerado “conservador”, comparado com outras 

pessoas que traziam como bagagem pessoal muito mais do que seria justificável 

uma única pessoa trazer. Mas, aparentemente, o risco compensava. Havia até 

mesmo pessoas que especializaram-se em trazer encomendas de navio, cobrando 

uma taxa única por quilo de mercadoria. O serviço era bastante “confiável”. 
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Noventa e cinco por cento [do equipamento transportado por grandes contrabandistas] 

chegou. Sempre perdeu-se coisas, desaparecia, era apreendido, alguma coisa. Mas o cara 

entregava, e o risco era total. [...] A hora que a encomenda chegava, ele entregava e “até 

logo”. Só sobraram os caras que tinham dinheiro bom. Porque muitos viajavam com o 

dinheiro do freguês – olha, vou te trazer um teclado – então arriscava o dinheiro do cara 

– todos esses morreram [comercialmente]. Todos esses caras que arriscavam o dinheiro 

do freguês morreram, acabaram. Uma hora, perde-se a mercadoria e você perdeu o 

freguês. É que nem o jogo do bicho – enquanto o cara confia em você, dá dinheiro, 

depois não dá mais. Os que continuaram a fazer isso são os caras que tinham dinheiro 

pra bancar o risco eles mesmos (Lippi, 2000). 

A partir da década de 1990, o país iniciou um processo de liberação das 

importações. Muitas das pessoas que antes traziam instrumentos musicais por 

meios duvidosos viram uma reviravolta dessa atividade frente à nova realidade. 

Ainda segundo Lippi, muitos desistiram. 

[...] ou voltaram a ser músicos... alguns abriram importadoras legais. Aí, pegaram 

representação de alguma coisa, e alguns conseguiram sobreviver, e a maioria foi pro 

espaço. Porque todo mundo que comprava pensou – pra que eu vou trazer de 

contrabando se eu posso importar? Não tem mais razão de trazer... Se eu trazia de 

contrabando era porque não tinha a importação legal. Primeiro, porque estava fechada a 

importação legal. Nem que você quisesse. Mas nunca foi proibido, cacete. Tanto que eu 

fiquei treze anos indo. Você ia na alfândega e batia a cabeça – pagava, não pagava, 

quebrava o galho na alfândega – desde que não fosse [uma quantidade exagerada]... não 

adiantava tentar trazer um caminhão de coisas... mas uma coisa razoável você resolve 

(Lippi, 2000). 

Neste trecho, Roberto Lippi refere-se à “importação fechada” como sendo 

diferente de “importação proibida”. Na prática, o que “fechava” as portas das 

importações eram as altas alíquotas, como já foi mencionado. Um esboço da 

evolução destas taxas pode ser ilustrativo. Deve-se ressaltar que, apesar de estes 

números terem sido colhidos em documentação confiável, eles não refletem 

necessariamente todas as flutuações por que passaram estas taxas. No entanto, 

mesmo que parcial, esta exposição demonstra o custo de importação legal de um 

instrumento musical. 

A política de comércio exterior – as alíquotas de importação 

Antes da análise propriamente dita, seria interessante descrever a 

metodologia adotada para a obtenção dos dados encontrados e aqui expostos. 

Infelizmente não foi possível encontrar em nenhuma fonte bibliográfica dados 

completos sobre as alíquotas de importação do período, muito menos aquelas que 

aplicam-se a instrumentos musicais. Depois de algumas tentativas contactando 
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profissionais que trabalham na área de comércio exterior, não parecia ser possível a 

obtenção de informações com até quarenta anos desde sua edição. Uma 

documentação que tivesse esses dados, tendo visto seu caráter transitório, parece 

não ter sido preservado na maioria das bibliotecasxlii.  

Todos os documentos usados nesta pesquisa foram encontrados na Biblioteca 

da Receita Federal, em São Paulo. Mesmo ali, não foi possível encontrar dados de 

todo o período estudado, dados estes que estariam na TAB - Tarifa Aduaneira do 

Brasil, uma espécie de periódico que contém as classificações de todos os artigos 

passíveis de serem comercializados com suas respectivas alíquotas e demais 

impostos. Para completar as informações dos diversos anos em que esta publicação 

não estava disponível, foi usada a CLCE – Coletânea das Leis do Comércio Exterior 

que, por meio de comunicados e resoluções, informava as alíquotas de vários 

artigos destinados ao meio musical. Fazendo-se estas ressalvas, cremos que esta 

parte da pesquisa aponta para alguns pontos bastante interessantes dentro do 

assunto abordado. 

Foram encontradas durante a coleta de informações certas particularidades 

na percepção da Receita Federal em relação a instrumentos musicais. Sob esta 

classificação, vários artigos manufaturados foram considerados como pertencentes 

a este grupo, segundo critérios pouco claros, pelo menos do ponto de vista da 

percepção comum que se tem de instrumento musical. Por exemplo, a Receita 

Federal por muitos anos considerou pianos, contrabaixos e trombones como sendo 

instrumentos musicais, obviamente. Mas, junto a estes, estão também caixas de 

música, aparelhos de som e secretárias eletrônicas, dentre outros artigos. Todas 

estas informações podem ser obtidas através da Coletânea das Leis do Comércio 

Exterior, ou CLTE.  

Mesmo estando agrupados, às vezes os artigos recebiam tratamento 

diferenciado, como por exemplo no caso da proibição das importações de aparelhos 

de som em 1976 (aparelhos de som era uma das Famílias classificadas como 

instrumentos musicais, veja adiante). Além disso, alguns instrumentos musicais, 

em especial os eletromecânicos ou eletrônicos foram incluídos apenas no fim da 

década de 1980. Outros, como os aparelhos de som, migraram para outro capítulo. 

Tudo isto é importante ressaltar para mostrar que o levantamento linear e completo 

de um único item é praticamente impossível sem gerar grandes imprecisões. Uma 

solução melhor foi encontrada reunindo-se os diversos itens que tiveram 

tratamento semelhante em relação às suas alíquotas, o que dará uma visão menos 
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pontual, porém mais precisa. Tendo dito isto, é interessante notar que as alíquotas 

dos instrumentos musicais no Brasil lembram a análise de partículas pela Física 

Quântica: é possível saber sua localização (no tempo) ou sua velocidade (o valor da 

alíquota)... mas não os dois ao mesmo tempo! Dentro da “nuvem de probabilidades” 

das alíquotas, no entanto, é possível encontrar alguns processos analisáveis do 

ponto de vista quantitavo. 

Localizando um instrumento musical na classificação oficial 

Os órgãos de comércio exterior do país dividem todos os bens passíveis de 

serem comercializados em grandes categorias, todas elas listadas na forma de um 

catálogo, atualmente chamada de Tarifa Externa Comum, ou TEC . Anteriormente 

esta mesma publicação chamava-se Tarifa Aduaneira do Brasil, ou TAB. Este 

‘catálogo’ é publicado numa base anual, mas pode ser atualizado a qualquer 

momento com folhas substitutasxliii. Todos os artigos são agrupados em grandes 

famílias, chamadas Capítulos. Cada capítulo abriga bens que, de alguma maneira, 

guardam alguma similaridade na sua essência ou na sua finalidade. Os artigos que 

têm (sempre segundo a ótica dos órgão que lidam com Comércio Exterior) alguma 

relação com música estão no Capítulo 92. “Peças de Relojoaria” e “Armas e 

Munições” são os capítulos 91 e 93, respectivamente. Esta classificação mais geral 

abriga outras, mais específicas, que podem também ter suas próprias subdivisões e 

assim por diante. No Capítulo 92 existem 13 subdivisões específicas. A tabela 

abaixo mostra mais detalhadamente estas subdivisões.  

Capítulo 92 – Instrumentos Musicais e seus Acessórios 

Famílias  Observações 

01 Pianos, mesmo automáticos; cravos e outros 
instrumentos de corda com teclado. 

Durante alguns anos também incluiu harpas. Importante: A maioria 
destas divisões contém ítens chamados “outros”, dando possibilidade 
de classificar um instrumento pouco convencional. 

02 Outros instrumentos de Corda Violinos, viola, violoncelo, contrabaixo, harpas, guitarras, violão, 
bandolim, cavaquinho, viola, banjo, cítara, outros. 

03 Órgãos de tubos e de teclado Também inclui harmônios, mas não órgãos eletrônicos, só acústicos. 

04 Acordeões e Concertinas Também inclui gaitas de boca. 

05 Instrumentos de Sopro Trompas, trombone, saxornes, trompetes, cornetas, flautas, gaitas de 
fole, clarinetas, fagote e contrafagote, saxofones, oboé, corne inglês. 

06 Instrumentos de Percussão Bateria, prato ou címbalo, tímpanos, celesta, gongos, sinos, 
carrilhões de tubos e campanas, marimba e xilofone, bombo. 

07 Instrumentos cujo som é produzido ou amplificado 
por meios elétricos 

Orgãos, sintetizadores, pianos digitais, “sampling”, eletroacústico, 
bateria eletrônica programável, guitarra e baixo, vibrafone, 
controladores remotos de sinal “midi” 

08 Caixas de música, órgãos mecânicos de feira, 
realejos, pássaros cantores mecânicos, serrotes 
musicais e outros instrumentos não especificados. 

Apesar da longa descrição, só há a possibilidade para a classificação 
de dois itens: o primeiro refere-se às caixas de música. O segundo, 
são “Outros”. 
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Chamarizes, apitos, berrantes, etc. 

09 Cordas para instrumentos musicais cada material tem sua classificação própria. 

10  Partes e acessórios exceto cordas Metrônomos, diapasões, partes e acessórios para pianos, cilindros 
para pianos automáticos, peças para caixas de música. 

11 Fonógrafos, Ditafones, aparelhos de som, toca-
discos, toca-fitas, toca-fios com ou sem 
fonocaptor. 

Posteriormente, estes itens foram transferidos para o Capíulo 85. 

12 Suportes para aparelhos de som.  Discos “Long-Play” virgens, gravados, fitas magnéticas, virgens e 
gravadas e com diversas larguras, com material didático, etc. 
Também incluía material usado em aparelhos de vídeo e talvez 
computadores, como discos magnéticos e fitas. 

13 Outras partes e acessórios Agulhas para fonocaptores, chassis para aparelhos de som, etc. 

 

Essa classificação é conhecida como NBM, ou Nomenclatura Brasileira de 

Mercadorias e é com ela que são feitas as classificações para qualquer artigo 

comercializado. A coluna da esquerda designa cada uma das treze subdivisões do 

capítulo. Cada um dessas famílias é ainda subdividida, até que se consiga 

especificar o tipo de produto desejado. Até 1970 as classificações tinham até cinco 

dígitos. De 1971 até 1988, existiam oito dígitos para os instrumentos musicais: 

<cc.ff.gg.ee> (onde cc é o capítulo, ff é a família, gg é o grupo e ee a especificação). 

Por exemplo, o número 92.01.01.01 era dado aos pianos de cauda. O número 

92.01.01.02 era dado aos pianos de cauda que tivessem mais de 250cm de 

comprimento. Os pianos verticais tinham o número 92.01.01.03 e assim por diante. 

De 1989 até 2001 a classificação passou para dez dígitos <cc.ff.gg.eeee>, um 

aumento feito certamente por questões de precisão na classificação dos artigos 

comercializados. Durante o período estudado foram encontradas classificações para 

aproximadamente 220 itens dentro do Capítulo 92.  

Um dos grandes problemas encontrados, tanto para os técnicos da Receita 

Federal como para os comerciantes e músicos, era como classificar instrumentos 

que não se encaixavam nas categorias já fixadas. Apesar de parecer simples, esta 

inabilidade para ter um critério claro tanto para a fiscalização como para o 

importador gerava certa insegurança na hora de lidar com as taxas, proibições e 

similaridades do instrumento em questão. Por exemplo, não é difícil imaginar os 

problemas que Luiz Roberto de Oliveira poderia ter enfrentado ao trazer dois Arp 

2500 para o Brasil num tempo em que esse tipo de instrumento nem era 

classificado pela Receita Federal (isso só aconteceria mais de dez anos depois e, 

felizmente para Luiz Roberto, as restrições à importação não eram tão rígidas na 

época em questão). As regras de importação (na prática, as taxas e proibições) não 
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ficavam nada claras e ainda sofriam mudanças constantes ao longo de curtos 

períodos de tempo.  

Esse tipo de mudança nas regras de importação poderia, teoricamente, ser 

acompanhada pelo Diário Oficial - um veículo de comunicação de pouca penetração 

no meio musical, pode-se dizer. Havia também editoras especializadas em compilar 

leis e outros dados referentes ao comércio exterior, como é o caso das Edições 

Aduaneiras, que serviu de base para esta pesquisa. No entanto, o custo da 

assinatura de seus serviços só é compensadora para grandes corporações ou 

associações de comerciantes. Como já foi dito no capítulo II, a indústria musical é 

geralmente de pequeno porte, tendo restrições financeiras ao acesso a esses dados. 

A evolução das tarifas alfandegárias referentes a instrumentos musicais ao 

longo do tempo não tem um comportamento igual em todos os artigos especificados 

no Capítulo 92. Para efeito de análise, reunimos os artigos em três grandes grupos 

que, de forma aproximada, tiveram tratamento semelhante. 

 

Veja a explicação do gráfico na tabela da página seguinte. 
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Grupo 1 – Instrumentos que tiveram 
alíquotas entre 30% até 70% ao longo 
de todo o período. Este grupo conteria a 
maior parte de todos os artigos 
classificados. Inclui todos os itens das 
famílias (ff): 

Grupo 2 – Instrumentos que tiveram 
elevação nas alíquotas até 185% ou 
suspensão de importação. 

Grupo 3 – Instrumentos que tiveram 
flutuação nas alíquotas entre 70% a 
85%. 

“Pianos” (01) “Guitarras” (92.02.07.00) “Outros instrumentos de corda” 
(92.02.99.00) 

“Instrumentos de Corda” com exceção 
dos itens “guitarras” e “outros”. (02) 

“Gaita ou Harmônica de boca” 
(92.04.03.00) 

“Acordeões e Concertinas”, com 
exceção da gaita de boca e “outros” 
(04) 

“Órgãos e semelhantes” (03) “Instrumentos Musicais de Percussão” 
(06) 

“partes para acordeões” (92.10.04.00) 

“Outros Acordeões e concertinas” 
(92.04.99.00) 

“Instrumentos Eletrônicos” (07) “outros acessórios” (92.10.99.00) 

“Instrumentos Musicais de Sopro” (05) “Aparelhos de som” (11)  

“Cordas para Instrumentos Musicais” 
(09) 

“Suportes para aparelhos de som” 
(mídias) (12) 

 

“Acessórios e Peças” (10) “Acessórios e peças para aparelhos de 
som” (13) 

 

 

O grupo 1 foi aquele que teve as alíquotas menos onerosas, variando entre 

30% a 70%, conforme o produto. Mais importante do que o valor está na 

estabilidade destas alíquotas. Praticamente todos os instrumentos incluídos neste 

grupo tiveram suas alíquotas constante durante todo o espaço de tempo. No fim dos 

anos 80 estas alíquotas diminuíram, assim como a dos demais grupos. 

Tanto o Grupo 2 quanto o Grupo 3 tiveram um aumento bastante agressivo 

por dez anos, desde meados da década de 1970. No ano de 1975 é editado o 

Decreto-Lei nº 1421, de 09 de outubro (CLCE, 1975, p. 40, 136-138). Foi através 

dele que as alíquotas pularam da ordem de 30%-50% para 130%-185%. Este 

decreto não se limitou apenas aos artigos musicais, mas a todo o conjunto de 

produtos passíveis de importação, tendo alíquotas ainda maiores do que as 

mencionadas neste texto. Certamente esta foi a fase mais dura onde o governo 

tentava desestimular ao máximo as importações. A diferença entre esses dois 

grupos está na suspensão das importações por parte do grupo 3, desde 1982, 

aproximadamente. No entanto, estes dois grupos sempre tiveram alíquotas bem 

mais altas que os demais. 

Vale a pena lembrar que as alíquotas de importação não são necessariamente 

a única taxação que um produto pode estar sujeito. Há também o IPI - Imposto 

sobre Produto Industrializado, muitas vezes incidindo sobre o preço bruto (incluindo 

o frete), dentre outros. Mas é possível notar um certo padrão na evolução das 
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alíquotas de modo a avaliar-se o quanto era difícil a importação no país naquele 

período. 

No fim da década de 1980 o governo começou a relaxar várias medidas 

relativas à importação. Por exemplo, em 1987, a alíquota poderia chegar a 0% 

(zero). 

Quando sem similar nacional e importado por músico profissional inscrito na Ordem 

dos Músicos do Brasil, para uso próprio e de acordo com sua especialidade; por 

conjunto musical, instituição de ensino musical, sala de espetáculos ou estúdio de 

gravação sonora, legalmente constituídos, ou pela entidade que mantiver tal conjunto, 

instituição, sala ou estúdio. (CLCE, 1987, p. 679). 

No começo da década de 1990 o país estava bem mais permeável às 

importações do que anos antes, permitindo que o produto estrangeiro fosse uma 

alternativa não só viável como desejável para o mercado consumidor interno. As 

mesmas empresas que foram protegidas da concorrência estrangeira por anos agora 

teriam de adaptar-se a um mercado bem mais concorrido e com produtos muitas 

vezes superiores aos seus. Também é em torno deste período que começou o 

fenômeno mundial conhecido como globalização, isto é, a interdependência entre os 

mercados de diversas partes do mundo, cada um fazendo parte de um único 

organismo comercial pan-nacional. 

A globalização e a concorrência externa 

Para o mercado de instrumentos musicais, a globalização significou o fim de 

diversas empresas que, por um motivo ou outro, não conseguiram manter-se 

lucrativas em meio às novas relações econômicas. Este fato não aplica-se apenas ao 

Brasil, é claro. Muitas empresas americanas como Moog Music, Kurzweil, Oberheim 

e outras fecharam suas portas ou foram vendidas para companhias em melhor 

situação financeira, muitas delas estrangeiras. Proteções comerciais, como as 

alíquotas de importação, ao invés de criarem um ambiente de desenvolvimento e 

investimento, resultaram em firmas menos ágeis e mal adaptadas aos novos 

tempos. Esta ideia começou a ganhar grande popularidade até mesmo entre os 

fabricantes da época. Robert Moog, um bem-sucedido fabricante dos anos 1970 e 

80, sustentou a opinião de que o mercado, com suas exigências e demanda por 

qualidade, é o principal motor para que as empresas criem produtos de qualidade. 

Segundo ele, não é o patriotismo ou outro critério protecionista que irá garantir ao 

consumidor um produto melhor. Através de seu artigo (1992) é possível notar que, 
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mesmo dentro dos Estados Unidos, as empresas japonesas começavam a ser vistas 

como uma ameaça à economia nacional. Para ele, proteger as empresas nacionais 

através de medidas econômicas não era a melhor solução. 

Buying a less desirable [american] product in order to “help keep our neighbors 

employed and off welfare” is not “economic common sense” at all. It’s charity. It’s 

short-term humanitarian aid, a form of middle-class welfare that subverts our cherished 

free-market economy and hurts our national strength in the long run. (Moog, 1992, p. 

13) 

Sua visão de empresas mal adaptadas às mudanças econômicas por causa 

das proteções governamentais não se limita apenas aos Estados Unidos. 

To take na extreme case, look what happened in the former Soviet Union and the 

Eastern bloc countries. They went one step beyond asking their citizens to give 

preference to their domestic goods. Through their import restrictions, they made 

virtually impossible for their citizens to buy foreign goods. The result: Has anybody 

ever seen a Soviet consumer product that’s competitive in the world market (except 

maybe for vodca and caviar)? What Soviet car would you buy? How about a nice Soviet 

jacket or portable stereo? None of these things exist as world-marketable products, 

because the manufacturers of these products, having a captive domestic market, grew 

inefficient and unresponsive (idem). 

Assim como no resto do mundo, o Brasil teve casos de sucesso e fracasso 

empresariais. A história da Giannini é um dos exemplos de relativo sucesso, ainda 

que sua retirada do mercado de instrumentos eletrônicos pareça uma perda muito 

grande para que esse sucesso seja considerado satisfatório. Outras, no entanto, 

simplesmente desapareceram. Várias empresas que fabricaram produtos sem 

grandes inovações simplesmente 

As restrições alfandegárias no Brasil ajudaram algumas empresas a 

firmarem-se no mercado de instrumentos musicais. No entanto, a concorrência 

externa, na forma de contrabando, tornava o mercado de instrumentos musicais 

mais sofisticados um segmento pouco interessante. Via de regra o músico mais 

exigente e com recursos financeiros não aceitava o instrumento nacional, 

independente de sua qualidade. Sendo assim, os fabricantes deixaram esse 

segmento do mercado literalmente nas mãos dos contrabandistas e buscaram 

atender à faixa que não tinha interesse neles ou em seus produtos. Por isso muitos 

instrumentos musicais foram basicamente reproduções de artigos importados já 

aceitos ou, nos termos de Winston, redundâncias, mais do que inovações. Diversas 

empresas que dispuseram-se a criar instrumentos musicais adotaram o órgão 

eletrônico doméstico como paradigma. O que se verá por muitos anos são 
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instrumentos muito parecidos um do outro. Dentre as características básicas estão 

a sua construção em um único móvel com amplificação, dois manuais, pedaleira de 

uma oitava e ritmo eletrônico. Quase tudo o que foi feito obedecia esta configuração 

básica. O contrabando deste tipo de instrumento não era interessante, dado seu 

grande tamanho e peso. Muitos usuários que conheciam os instrumentos 

estrangeiros viam os nacionais como muito inferiores, mas como a concorrência era 

quase impossível, o mercado foi movimentado com esses produtos, mesmo eles não 

sendo os ‘melhores’. 

Quando a concorrência estrangeira legalizada voltou, no começo da década de 

1990, simplesmente as indústrias desmontaram suas linhas de montagem ou 

procuraram nichos de mercado onde seus produtos ainda poderiam ter algum 

interesse. Por exemplo, a Gambitt voltou-se para a venda de órgãos para igrejas, 

especialmente evangélicas, a preços convidativos, isto é, bem menores do que seus 

concorrentes estrangeiros. Neste segmento do mercado, o preço passou a ser um 

fator mais importante do que a qualidade do instrumento em si. 

Migração de talentos para mercados mais interessantes  

A quase inexistência de produtos interessantes e criativos na indústria 

musical nacional poderia ter se dado pela simples falta de criatividade ou 

competência dos pesquisadores que dela ocuparam-se. Um argumento assim 

explicaria boa parte dos problemas encontrados mas, ao que tudo indica, isso 

também não é verdade.  

Se a grande maioria dos técnicos e músicos que investiram seu tempo 

desenvolvendo protótipos falhou em alcançar sucesso comercial, a mesma coisa não 

se deu quando eles mudaram de área. Com a experiência e técnicas adquiridas, 

suas habilidades foram bem melhor aproveitadas em outras aplicações tecnológicas 

da eletrônica. Essas outras aplicações podem ser consideradas, portanto, como 

subprodutos (spin-offs) da pesquisa iniciada nos instrumentos musicais. No 

próximo capítulo serão vistos alguns desdobramentos que, apesar de não poderem 

ser considerados devedores unicamente das pesquisas feitas em música, também 

não pode ser negada a influência que esta exerceu nos produtos e nas carreiras 

daqueles que estiveram envolvidos. 



Fase 4 - Produção, Subprodutos,

Redundâncias
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VIII: Fase 4 - Produção, Subprodutos, Redundâncias 

O modelo de Winston propõe uma última fase: após a invenção de um 

determinado produto e sua provável supressão de seu potencial radical, este 

entra em fase de produção. Brian Winston, em sua análise dos meios de 

comunicação, não analisa profundamente este esquema por existirem diversos 

textos de caráter econômico que tratam dele. No entanto, algumas características 

dos instrumentos musicais serão revistas de modo a apontar algumas 

particularidades que podem ser diferentes de outros produtos como os pensados 

inicialmente na proposta de Winston. Redundâncias seriam produtos que já têm 

um equivalente utilizando-se de outra tecnologia ou, para no caso usado aqui, a 

reutilização em diversos produtos de uma mesma tecnologia mudando-os apenas 

cosmeticamente. No caso brasileiro, o órgão eletrônico foi, provavelmente, o produto 

em que isso ficou mais evidente. Subprodutos podem ser considerados como 

“desvios” na utilização de determinada tecnologia. Para o presente trabalho, foram 

classificados alguns projetos feitos posteriormente às pesquisas com instrumentos 

musicais. A maioria das pessoas que desenvolveu projetos eletrônicos voltados para 

a música passou a desenvolver outros tipos de equipamento nos mais diversos 

lugares. Um video-wall, produtos para condomínios residenciais e até mesmo uma 

parte de um helicóptero foram construídos pelas mesmas pessoas que antes 

fizeram samplers, pianos e sintetizadores. Claro que não se pretende dizer que o 

sucesso de um circuito de helicóptero deve-se ao fato do pesquisador ter antes feito 

instrumentos musicais. Contudo, é possível notar que, se os projetos na área 

musical não avançaram mais, não foi por falta de competência das pessoas 

envolvidas neste tipo de pesquisa.  

Do ponto de vista do estudo feito aqui, também não há muito a acrescentar 

sobre a análise destes projetos, especialmente se for levado em conta que muitos 

deles nem chegou a ser comercializada, isto é, não passaram de protótipos. No 

entanto uma característica, presente em muitos depoimentos, foi notada. 

Independente de ser uma indústria, como a Giannini, ou uma pequena empresa 

familiar, como a de Clomildo Suette, o investimento em pessoal e equipamento 

precisava ser cada vez maior para manter-se no mercado. O desenvolvimento de 

produtos eletrônicos, assim como muitos outros produtos, dependia tanto de 

pessoal treinado como de equipamento apropriado. Aparentemente, este passivo 
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estava cobrando uma conta que, a certa altura, seus proprietários não 

interessavam-se em pagar.  

Ainda que houvessem diversos motivos para que os instrumentos musicais 

eletrônicos tivessem dificuldades em sair da fase de protótipos como foi visto nos 

capítulos anteriores, a sua produção também é custosa, dependendo de grande 

investimento por parte daqueles que querem produzir, um dinheiro que, muitas 

vezes, é escasso. Este, é claro, não é um problema exclusivamente brasileiro – 

diversas firmas americanas também encontraram dificuldades em financiar o custo 

de seus projetos na área.  

In a company like Moog, ARP, Sequential, or Oberheim, you’re living from one NAMM 

[uma feira americana de instrumentos musicais, onde os fabricantes anunciam seus 

produtos] to the next. If you don’t have a hit at one show, you’d better at the next, or 

you’re dead (Tom Rhea apud Vail, 2000, p. 27). 

Se fabricantes tão conhecidos e prestigiados tiveram seus problemas (os três 

mencionados por Rhea faliram ou foram vendidos para empresas japonesas), não é 

difícil de entender que os seus “concorrentes” brasileiros também passassem por 

grandes dificuldades. Sem o mercado cativo oferecido pela política de restrições à 

importação e com pouco capital para investir, parece ser inevitável que estas firmas 

desaparecessem ou pelo menos mudassem de setor. 

Cláudio César Dias Baptista não considera-se em nenhum momento 

frustrado em suas atividades como pesquisador e técnico em eletrônica. No entanto, 

ele mesmo evitou trabalhar com eletrônica no momento em que a globalização 

estava consolidando-se. Tendo produtos que, segundo ele, tinham condições de 

concorrer com equivalentes estrangeiros, CCDB tinha consciência de que a imagem 

do produto nacional é depreciada quando comparada com um similar estrangeiro. 

Seu timing, nesse sentido, foi perfeito. Cláudio César mantinha empregados vários 

parentes seus e quis deixar a firma para ser mantida por eles mas, aparentemente, 

esta oferta não os interessou, causando a interrupção das vendas de produtos da 

marca CCDB e seu fechamento (embora Cláudio César dê manutenção de seus 

produtos até hoje). Ao invés de tentar lutar pela sobrevivência como artesão de 

equipamento eletrônico, foi escrever um grande livro, de conteúdo não revelado. Ao 

invés de ser um técnico que escreve muito, talvez ele venha a ser conhecido como 

um escritor que entende bastante de eletrônica. 

A Giannini cortou mais de dois terços de seu pessoal, fechou fábricas e 

mudou-se para o interior do estado de São Paulo. Ao contrário de algumas firmas 
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americanas citadas mais abaixo, a Giannini não produzia apenas instrumentos 

eletrônicos. A partir da década de 1990 concentrou a sua produção nos violões, 

bandolins e cavaquinhos que sempre produziu, inclusive para o mercado externo, 

uma tática que mostrou-se acertada para a sobrevivência da empresa centenária. 

Alguns fabricantes de órgãos – A Gambitt é o exemplo mais visível, por sua 

participação em feiras de música até hoje – mantiveram a produção deste tipo de 

instrumento, de forma a atender um pequeno nicho do mercado que, provavelmente 

é composto por pessoas ligadas a igrejas evangélicas que utilizam-se deste tipo de 

instrumento ao invés de sintetizadores ou tecladosxliv importados. 

Clomildo Suette tinha uma empresa de um produto só, o piano elétrico. 

Depois de desistir do negócio, na década de 1990, passou uma curta temporada no 

setor de laticínios, do qual nada entendia, teve uma oportunidade de fabricar 

pequenos acessórios destinados a condomínios residenciais. Este, segundo o 

próprio Suette, é um mercado muito mais promissor. 

Só em São Paulo tem 70.000 prédios que precisam de produtos. Agora, imagine as 

outras capitas somadas juntas. Os condomínios não têm problema de inadimplência. 

Quando o síndico do prédio compra, ele sabe que vai poder pagar, senão ele não 

compra. A gente trabalha há oito anos e meio fabricando coisas pra condomínio e até 

hoje nunca ninguém furou com um boleto e nunca ninguém deu um cheque sem fundo, 

porque é um negócio muito sério, o pagamento do condomínio. Quando o síndico 

compra, ele paga. A gente, por outro lado, tem que fazer produtos interessantes. O 

instrumento musical enquanto produto, aqui no Brasil, funciona muito bem, mas só os 

de fora. A venda de instrumentos no Brasil é boa, mas para os importados. Se você 

compra uma bateria brasileira, ela vai custar uma mixaria. Uma bateria importada, por 

pior que seja, custa uma fortuna, mas o cara prefere comprar a importada. A turma 

sempre deu preferência ao que é importado. Então, não tem como competir (Suette, 

2002). 

De fato, a necessidade de investimentos para a sobrevivência da empresa 

aliado à forte concorrência dos instrumentos importados tornou esse tipo de 

negócio desinteressante. No caso dos produtos para condomínios, foi possível unir a 

utilização de soluções baratas – isto é, que não requeriam grandes investimentos 

iniciais - mas bastante interessantes. 

O primeiro produto para este mercado foi uma trava para carrinhos de 

compra onde cada morador tem a chave, que é identificada com o número do 

apartamento. Quando ele retira o carrinho, sua chave fica presa, indicando para 

todos com quem o carrinho está. Esta foi uma solução simples para um grande 

problema dos condomínios e é usada em todo o Brasil. Aparentemente, não 

precisou de grandes investimentos em tecnologia ou eletrônica, mas sim de 
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criatividade. Ao invés da estrutura familiar da antiga firma construtora de pianos, a 

Primos Suette tem mais de vinte empregados empregados diretos e mais de 300 

indiretos (idem, ibid). 

Naturalmente, diversas firmas brasileiras apareceram durante o período 

estudado e também depois dele, como é o caso da Meteoro, uma grande empresa 

fabricante de uma grande linha de amplificadores e caixas acústicas de diversos 

modelos e tamanhos. Nota-se, contudo, uma confirmação da ideia de que o 

investimento que essas empresas fazem atualmente é muito grande, possivelmente 

bem maior do que empresas mais antigas precisavam fazer. A Meteoro também 

compra projetos de caixas acústicas do exterior como Meyer e Bose e tem um 

laboratório para a pesquisa e produção de materiais nacionais alternativos para 

serem usados nesses projetos. Ainda assim, a empresa trabalha com produtos que 

não usam microprocessadores ou outro tipo de equipamento digital mais 

sofisticado. 

Redundâncias 

O caso mais notável de redundância tecnológica parece ser o da fabricação de 

órgãos eletrônicos. Ao longo das décadas de 1970 e 1980 este tipo de instrumento 

teve uma procura muito grande em todo o país. É possível imaginar que esta 

procura tenha sido movida pelo instrumento ser, muitas vezes, mais barato que um 

piano acústico – um outro instrumento com um mercado razoável no país – e ainda 

ter uma aparência mais “moderna”, com seu ritmo eletrônico e diversos timbres à 

disposição de quem o toca. O que é certo, porém, foi que os cursos como o Electone, 

já mencionado, permitiram a difusão da ideia do órgão como bem de consumo 

familiar e cujo aprendizado podia ser bem menos árduo ou estéril que o do piano. 

Aproveitando as condições favoráveis para a construção deste tipo de 

instrumento, várias indústrias lançaram modelos muito semelhantes entre si, 

mudando apenas pequenos detalhes, mas mantendo essencialmente a mesma 

estrutura: um móvel com dois teclados de 44 teclas, acompanhamento automático 

com ritmos pré-programados, pedaleira com uma oitava de extensão e timbres 

também pré-programados. Um amplificador interno e alto-falante completavam o 

instrumento. Dessa maneira, as fábricas Giannini e Novatron, já mencionadas, bem 

como a Saema, Gambitt, Winner, Audac, Arbon, Bentley, Gamasom, GCS, Itsom, 

Spark e provavelmente outras, lançaram órgãos eletrônicos no mercado nacional 

(veja ilustração no fim do capítulo). Com o passar do tempo, naturalmente os 
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fabricantes foram aperfeiçoando estes produtos, muitas vezes com mudanças que 

eram mais vistas do que ouvidas. Os órgãos passaram a ter paineis com diversos 

controles e uma grande variedade de botões, porém o circuito gerador destes 

instrumentos não mudava de maneira tão rápida quanto as suas partes mais 

visíveis.  

GD100 (c. 1987) 

Ritmo eletrônico construído pela Giannini e que combinava o circuito de 

aparelhos semelhantes encontrados em órgãos domésticos com um desenho mais 

parecido com os ritmos eletrônicos importados. É possível atribuir a descendência 

deste instrumento pelo fato de ele incorporar algumas características amplamente 

disponíveis nos aparelhos equivalentes dos órgãos, como ter nomes de vinte ritmos 

dançantes (Disco, Funk, 8 Beat, Ballad, etc), além de presets para início e fim do 

ritmo. 

Outro ritmo eletrônico lançado na mesma época foi o S-202-D, da fábrica 

Saema, ainda mais simples. Este tinha apenas dez ritmos e um acabamento bem 

menos sofisticado que o da concorrente Giannini. Não se pode deixar de notar, na 

ilustração, que havia um toque de sofisticação no instrumento, pois apesar de sua 

modesta construção, ele tem incorporado uma estante para partituras (veja figura 

no fim do capítulo). 

Os ritmos eletrônicos estrangeiros já tinham possibilidades bem mais 

sofisticadas que o GD100. Em 1985, por exemplo, a Roland lançou a TR707, 

chamada de drum machine ou bateria eletrônica programável. Esse aparelho não 

tinha ritmos internos prontos. Ao invés disso, dispunha de dezesseis sons de 

bateria (bumbo, caixa, chimbau, etc) e 48 posições na memória para a gravação de 

frases rítmicas do tamanho de um compasso musical. Naturalmente, esse 

compasso podia ser ajustado à métrica da música, como 4/4, 2/4 e até mesmo 5/4 

e 7/4. Essas frases rítmicas chamavam-se patterns e o conjunto de patterns 

chamava-se tracks ou songs (dependendo do fabricante). 

Na prática, era possível programar um instrumento como esse para a quase 

totalidade de músicas de orientação popular com grande flexibilidade. Alguns 

destes modelos, mesmo obsoletos, experimentaram um retorno à cena musical 

graças a alguns artistas que, originalmente com orçamentos baixos, compraram 

este tipo de aparelho. No entanto, alguns destes artistas alcançaram grande 

sucesso – em especial aqueles que trabalham com o gênero chamado techno – e 
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fizeram com que a atenção dos demais músicos se voltasse para os instrumentos 

que usavam. Assim como o Theremin e o órgão Hammond, dentre muitos outros 

instrumentos, existe um misto entre a qualidade de confecção destes aparelhos com 

a fama que lhes foi dada pelos artistas que os usaram. No caso do ritmo eletrônico 

Giannini, nem uma coisa nem outra aconteceu. Como explicado acima, o 

instrumento já não podia ser chamado de “avançado” mesmo para a época em que 

foi lançado. Além disso, nenhum artista famoso reconheceu o uso deste 

instrumento em seu trabalho.  

O GD100 tinha implementação MIDI, mas aparentemente ela deveria servir 

apenas para sincronismo. O instrumento também não tinha gerador de 

sincronismo interno, analógico. Outro ponto fraco, a julgar pelas fotos é que não 

havia possibilidade de se saber a velocidade do ritmo visualmente, isto é, não há 

nenhuma indicação da velocidade em batidas por minuto do aparelho, coisa comum 

nos importados. Mas a grande desvantagem é mesmo a impossibilidade de se 

programar ritmos pelo próprio usuário, que ficava restrito às combinações 

disponíveis pelo aparelho. 

Subprodutos 

Guido Stolfi, que havia projetado o Sintetizador Modular Digital e o Papagaio 

tornou-se um engenheiro bastante familiarizado com o uso de equipamento digital 

em aplicações tão diversas quanto interessantes. Um exemplo foi criar sistemas de 

telemetria para regular níveis de água em represas. Outro exemplo, mais visível, 

está no projeto de um video-wall. Contactado pela empresa Art Sistemas, Guido 

propôs um sistema bem mais barato que o equivalente estrangeiro e tão eficiente 

quanto ele. Guido não foi o único engenheiro consultado sobre a possibilidade de se 

fazer tal projeto. Não é difícil de imaginar que sua experiência com orçamentos 

apertados, como era o caso dos instrumentos musicais, colaborou para que seu 

projeto fosse o escolhido. 

Tendo como primeiro uso a Feira UD (abreviatura de Utilidades Domésticas) 

de 1987, o video-wall foi projetado para estar no stand da Philips - não para ser 

vendido, mas sim para apresentar os outros produtos da multinacional. Depois da 

feira, a Art-Sistemas manteve contato com Guido para que continuasse 

aperfeiçoando aquele sistema (Levi, 2000). 
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O mercado de video-walls, apesar de ter inúmeras empresas, parece 

conseguir sustentar a todas. Segundo Abraham Levi, devem haver mais de 

cinquenta empresas, dentre grandes e pequenas, operando no Brasil. A Art-

Sistemas, com o projeto de Guido Stolfi, começou no mercado apenas alugando o 

equipamento mas, com o passar do tempo, algumas firmas chegaram a comprá-lo 

para que ficassem instalados em condição permanente.  

Sampler para a Petrobrás (1985) 

Um aparelho que pode ser considerado como uma redundância muito 

interessante das técnicas de amostragem digital foi o sampler desenvolvido por Ivan 

Seiler para a Petrobrás. Seiler foi procurado para desenvolver um aparelho 

destinado à manutenção de uma grande máquina que funcionava vinte e quatro 

horas por dia por dois anos e que deveria ficar parada o menor tempo possível. 

Visando diminuir ao máximo o tempo de manutenção, seus técnicos pediram a 

Seiler que desenvolvesse um sampler cujo sinal era processado por um computador 

COBRA de modo que soubessem onde estava o defeito antes de parar a máquina. 

Ele sabia que o ventilador tinha, por exemplo, 36 pazinhas, se o ruído estivesse no 36º 

harmônico, era o problema na pá, um parafuso solto na pá. O rolamento, que tinha 20 

bolinhas, caso o ruído estivesse no 20º harmônico era o rolamento que estava com 

problema. E assim, antes de parar a máquina, que era imensa, um ventilador de 3m de 

diâmetro, os caras, com a análise do ruído, já sabiam aonde o problema estava (Seiler, 

2002). 

O custo de um aparelho assim estava muito acima das possibilidades de um 

músico comum. Seiler utilizou um conversor analógico digital da firma Analog 

Devices que, segundo ele, custava aproximadamente U$ 500 Este conversor tinha 

possibilidade de digitalizar o som em 12 bits/ 40kHz (uma resolução menor do que 

aquele que Guido Stolfi utilizou para o Papagaio, portanto). O sampler tinha apenas 

8k bytes de memória, o que devia ser suficiente para desempenhar a sua função de 

manutenção.  

Ricardo Peculis, outro engenheiro, valeu-se da experiência com protótipos de 

instrumentos musicais para “queimar etapas” na carreira profissional. 
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Sem dúvida nenhuma eu estava à frente dos meus colegas quando consegui meu 

primeiro emprego, pois tinha muita experiência adquirida em projetar circuitos 

eletrônicos analógicos devido ao meu trabalho com sintetizadores. O meu segundo 

emprego, na ELEBRA em Campinas, também foi resultado da minha experiência com 

sintetizadores. Eu havia desenvolvido o microcomputador SPIN, e estava muito afiado 

em "assembler de Z-80". Naquela época (1982/83), quem soubesse projetar hardware e 

fazer software em assembler era Rei (Peculis, 2001a). 

Peculis mora há dez anos na Austrália, onde naturalizou-se. Lá ele trabalha 

para uma firma chamada CSC – Computer Science Corporation. Dentre outras 

atividades, esta empresa desenvolve projetos militares. Peculis trabalhou por seis 

anos no projeto de um submarino para a Marinha Australiana, desenvolvendo os 

computadores de bordo que controlam o sistema de combate. 

Estou há quatro anos, dos quais dois em Los Angeles, trabalhando no projeto de um 

helicóptero, também para a Marinha Australiana. Hoje sou Gerente de Engenharia de 

Sistemas e detenho toda a responsabilidade técnica do projeto. Nada mal para um 

engenheiro Tupiniquim. (Idem, ibidem) Cláudio César Dias Baptista não se considera em 

nenhum momento frustrado em suas atividades como pesquisador e técnico em 

eletrônica. No entanto, ele mesmo evitou trabalhar com eletrônica no momento em que 

a globalização estava consolidando-se. Mesmo tendo produtos que, segundo ele, tinham 

condições de concorrer com equivalentes estrangeiros, CCDB tinha consiência de que a 

imagem do produto nacional é depreciada quando comparada com um similar 

estrangeiro. Seu timing, nesse sentido, foi perfeito. Ao invés de tentar lutar pela 

sobrevivência como artesão de equipamento eletrônico, foi escrever um grande livro, de 

conteúdo não revelado. Ao invés de um técnico que escreve muito, talvez ele venha a 

ser conhecido como um escritor que entende bastante de eletrônica. 

Ivan Seiler também sofreu com a estigmatização de seus produtos frente aos 

importados. Chegando a participar até da feira NAMM (National Association of Music 

Merchants) americana, em seu próprio país muitos clientes em potencial eram 

relutantes de comprar equipamento nacional.  

Uma vez, fui ao Rio Grande do Sul pra promover os meus produtos e o dono de um 

estúdio falou pra mim “Não compramos nada que seja nacional!” Eu falei “tudo bem, 

não tem problema, mas se você quiser comprar os nossos produtos também, o pessoal 

vende em Nova York, em Los Angeles. Se quiser os endereços, eu te passo e você pode 

ir lá comprar e vir pra cá com produto importado!” (Seiler, 2002) 

Seiler mudou-se definitivamente para a Holanda, onde naturalizou-se. Lá, 

trabalha desenvolvendo pequenos projetos para músicos individuais e faz 

manutenção de equipamento eletrônico. Sua esperança está depositada na 

perspectiva do Mercado Comum Europeu se consolidar ainda mais e isto facilitar a 

sua pequena empresa. 
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A Giannini, se não mudou de ramo comercial, por sua vez deixou de fabricar 

instrumentos eletrônicos como forma de evitar a concorrência num setor onde ela 

era mais despreparada. A empresa centenária concentrou seus esforços na 

produção de instrumentos acústicos ou com um mínimo de componente eletrônicos 

(a empresa tem violões com captação ativa, por exemplo). Com isso, evitou os 

grandes investimentos necessários ao desenvolvimento de tecnologia. 
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Arbon: TRS 4E integrado e TRS 4E Gamasom: Commander II

Itsom: IT-4000 RGCS: Litúrgico

Saema: S.400-AD Portátil Spark: SP 4000

Gambitt: BX 500

Minami: MD 7070

Novatron: N-400 RA



Ritmo eletrônico Giannini GD100 (1987) Ritmo eletrônico Saema (c1985). Para a época, a simplici-
dade do produto não atendia as exigências do mercado. 

Anúncio Publicitário de pedais para guitarristas (1977)
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Um dos fabricantes de caixas tipo “Leslie” brasileiros



Conclusões
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IX: Conclusões 

Como foi dito no início deste texto, houve um número significativo de 

pesquisas em eletrônica ligadas à música no Brasil. Ainda que muitas dessas 

iniciativas não tivessem a ambição de tornarem-se produtos comerciais de fato, 

aquelas que foram dirigidas com essa finalidade, de um modo geral, foram 

frustradas. Os motivos, segundo os depoimentos colhidos e os textos usados, são 

vários. Entre eles, podem ser citados a pouca aceitação dos instrumentos 

eletrônicos nacionais pelo mercado interno, o custo crescente para tornar 

protótipos em produtos devido às mudanças tecnológicas como o uso do 

microprocessador e a política alfandegária que, se resguardou o mercado interno 

para os fabricantes nacionais, desestimulou o investimento em pesquisa e 

tecnologia na área. 

Que o mercado consumidor brasileiro não valoriza o instrumento musical 

eletrônico nacional, não parece restar dúvida. Os motivos parecem ser diversos 

mas, aparentemente, têm pouco a ver com a qualidade da tecnologia em si, embora 

seja esse o aspecto lembrado na maioria das vezes. Com relação a isso, dois 

aspectos, pelo menos, parecem ficar evidentes. Um deles é a questão da visibilidade 

que determinado produto recebe através de cursos específicos. Como foi visto, 

cursos voltados ao treinamento dos músicos para lidarem com os novos aparelhos 

existiram mas, geralmente, o “efeito” que esses cursos causavam era o de criar um 

mercado consumidor para os instrumentos ali demonstrados. Os instrumentos, é 

claro, eram importados, na imensa maioria das vezes. Outro aspecto a ser 

destacado é a publicidade que determinado instrumento recebe pelo fato de ser 

usado por um artista bastante conhecido naquele momento. Alguns depoentes 

citaram o rock progressivo da década de 1970 – com músicos americanos e 

ingleses, principalmente - como elemento importante para que sua curiosidade em 

relação a esses instrumentos e técnicas despertasse. Antes disso, Jorge Antunes 

citou um concerto de música eletroacústica onde os novos instrumentos usados o 

motivaram a criar os seus próprios. Cláudio César Dias Baptista teve contato com o 

rock dentro da própria família quando seus irmãos formaram os Mutantes, para 

citar apenas alguns exemplos.  

Na música popular brasileira houve uma demora maior para que 

instrumentos como guitarras e sintetizadores fossem aceitos pela imprensa e pelo 

público (Calado, 1995; Tinhorão, 1968). Nestes primeiros momentos, um 
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instrumento musical eletrônico era visto como um símbolo da influência 

(interferência?) estrangeira na música nacional, como se sua presença tirasse a 

legitimidade desta. A ideia de que a influência estrangeira é incompatível com 

“verdadeira expressão da sociedade”, se existiu na música, não era regra em outros 

setores da sociedade. Melhor sorte teve o futebol, por exemplo. Apesar de ser 

chamado comumente de “esporte bretão” é visto como uma das mais autênticas 

expressões do povo brasileiro. Voltando ao instrumento musical, o emprego da 

eletrônica foi visto por muito tempo como uma influência estrangeira e, sendo 

assim, ninguém melhor do que os próprios estrangeiros para produzirem 

instrumentos desse tipo. 

Transformações da eletrônica – e o uso do microprocessador figura como a 

principal, neste caso – fez com que o custo para o desenvolvimento de projetos fosse 

cada vez maior. Antes, um instrumento musical eletrônico podia ser feito com 

poucos componentes discretos, montados em gabinetes que não tinham nenhum 

compromisso com a padronização de suas dimensões e utilizando-se de placas de 

circuito impresso feitas artesanalmente. Basta olhar para o sintetizador de Guido 

Stolfi para se notar estas características. Com o passar do tempo, a sofisticação dos 

circuitos eletrônicos fez com que seus desenvolvedores precisassem cuidar de 

aspectos até então inexistentes. Para criar a placa de som Digi-Synth, Ricardo 

Peculis precisou seguir padrões bem mais restritos, desde os protocolos de 

comunicação digital requeridos para o acoplamento entre placa e computador até 

mesmo o tamanho físico do encaixe da primeira ao corpo do segundo. Vendo que o 

tamanho físico de seu protótipo iria comprometer o funcionamento da placa, 

Peculis teria de optar pela compactação de seus componentes, algo que iria 

requerer um dinheiro que ele não tinha, ou provavelmente teria relutância em 

gastar num projeto como aquele – como foi também comentado por Clomildo 

Suette.  

Naturalmente, este problema não estava restrito ao país. Mesmo fabricantes 

tradicionais de sintetizadores como Moog, Arp, Siel, dentre outros, sofreram reveses 

muitas vezes insuperáveis mesmo tendo produtos musicalmente interessantes ao 

longo de sua história. O problema para eles, aparentemente, era conseguir fazer a 

companhia sobreviver ano após ano lançando produtos deveriam incorporar 

tecnologia de ponta a um custo para o consumidor cada vez menor. Para muitos 

isto foi ficando cada vez mais difícil, impossível até. No Brasil, a Giannini conseguiu 

sobreviver enquanto empresa saindo da competição por este mercado. 
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A questão da política alfandegária também merece destaque nessa análise 

final. Restrições à importação de produtos estrangeiros, se ajudaram num primeiro 

momento à indústria nacional, impediram que a mesma se desenvolvesse ainda 

mais por três motivos pelo menos. Primeiro, esta mesma indústria nacional teve seu 

acesso a novos equipamentos estrangeiros dificultado por conta das restrições que 

visavam protegê-la. Este equipamento poderia ter aumentado a qualidade do 

produto nacional, tornando-o melhor e/ou mais barato. Segundo, é comum hoje se 

entender proteções econômicas como estas como um desestímulo à competividade. 

A profusão dos órgãos eletrônicos que surgiram na década de 1980 sugere que 

muitas empresas da época não se preocuparam em renovar tecnologicamente seus 

produtos. Quando a competição externa entrou no país, as consequências foram 

bastante ruins para a indústria nacional, muitas vezes despreparada para lidar 

com essa nova realidade. E terceiro, a maneira com que a regulamentação foi 

implementada, com mudanças bruscas e pouco claras, criou uma grande 

insegurança em qualquer pessoa ou empresa que quisesse lidar com importações, 

preferindo as regras “mais claras” dos contrabandistas ou conformando-se com 

produtos nacionais nem sempre satisfatórios e que aumentavam ainda mais a 

impressão de que o produto importado era a solução para seus problemas.  

No entanto, isto não quer dizer que a indústria e os pesquisadores brasileiros 

não tenham condições de criar projetos competitivos tanto para o mercado interno 

quanto para o externo. De um ponto de vista mais atual e genérico, pode-se citar os 

projetos em aeronáutica e genética como exemplos de excelência da pesquisa 

tecnológica feita no país. Infelizmente, a indústria musical não está nesta relação. 

Também é importante lembrar que muitas pessoas citadas ao longo desta pesquisa 

são bem-sucedidas em outras áreas fora do mercado musical. Video-walls em um 

programa de televisão, acessórios para condomínios e até a participação em 

projetos militares estão na relação de frutos que alguns pesquisadores criaram em 

outros contextos. 

Voltando à introdução que abre este trabalho, é importante considerar o 

Brasil como um país extremamente grande e complexo - muitas vezes contraditório 

- e sua expressão musical é reflexo destas características. A produção tecnológica 

também está investida dessa realidade multifacetada. Ao longo deste texto foi 

possível encontrar pessoas das mais diversas origens e formações. É possível 

encontrar engenheiros, naturalmente, mas também uma pessoa que não terminou 
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o primeiro grau. Se há fabricantes estabelecidos, também há empresas familiares e 

até mesmo pessoas que se valeram dos problemas e limitações da indústria 

nacional e da insegurança de um mercado que não compreendia bem a legislação 

controladora do comércio exterior. Se há pelo menos um estrangeiro como Conrado 

Silva, por outro lado há Ivan Seiler e Ricardo Peculis que se naturalizaram holandês 

e australiano, respectivamente. Alguns projetos foram feitos dentro do ambiente 

acadêmico, como os realizados por Guido Stolfi, Celso Aguiar e Moacyr de Paula, 

mas outros foram feitos completamente fora de qualquer entidade deste tipo, como 

os projetos de Cláudio César Dias Baptista, Ricardo Peculis ou Ivan Seiler. Em 

resumo, não se pode apontar um único ponto de origem para todas estas 

atividades. O que elas parecem ter em comum é a referência do instrumento 

musical estrangeiro, se não como modelo a ser seguido, pelo menos como medida 

para referência do que aqui se criou. 

Uma última palavra deve ser dita a respeito da minha própria experiência na 

confecção deste texto. Conforme foi mencionado na introdução, por muitos anos 

estive atuando no meio musical próximo de algumas das pessoas mencionadas aqui 

(embora não tenha trabalhado diretamente com nenhuma delas). De fato, isso me 

ajudou a conseguir entrar em contato com muitos dos depoentes mencionados ao 

longo do texto. Mas, mesmo com toda a minha vivência no meio musical, não 

imaginava nem de longe que houvesse tamanha profusão de atividades semelhantes 

às que foram relatadas aqui. Minha própria impressão sobre o assunto antes de 

iniciar esta pesquisa era de que não havia pesquisa tecnológica no Brasil digna de 

registro. Uma das explicações que encontro para isso é que, além da pouca 

exposição que tiveram os protótipos feitos na época, muitas pessoas consideraram 

este tipo de trabalho como apenas uma etapa intermediária em suas carreiras, 

pouco se preocupando em divulgar e até mesmo registrar de alguma forma este 

trabalho. Outro problema encontrado foi a falta de bibliografia específica do 

assunto. Como a imensa maioria destes trabalhos foi feita com fins práticos, fora do 

meio acadêmico, pouco registro restou. Mesmo trabalhos realizados dentro de 

escolas como da Politécnica da USP (Sintetizador Modular Digital) e ETI Lauro 

Gomes (Sintetizador monofônico) não aparecem em suas bibliotecas, mas na 

lembrança de seus alunos apenas.  

Naturalmente, não se pretendeu fazer um levantamento extensivo de todas as 

atividades realizadas no país em torno da eletrônica e tecnologia. É bastante 

provável que outras pessoas também tenham realizado trabalhos tão ou mais 
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interessantes dos que os relatados aqui. Apesar de eu, durante a pesquisa, 

conseguir contactar pessoas no Rio de Janeiro, Brasilia, Austrália, Holanda, Salto e 

São Paulo, é certo de que a geografia privilegiou pessoas que realizaram seus 

trabalhos no Sudeste do Brasil, especificamente no eixo Rio-São Paulo. Que outros 

trabalhos será que não foram feitos em outras regiões do país e que não foram 

comentadas aqui? 

Dito tudo isto, pode-se entrever nas histórias contadas ao longo deste 

trabalho - através das pessoas participantes e dos instrumentos musicais feitos por 

muitos deles - que é preciso repensar algumas ideias sobre esta parcela da 

sociedade brasileira; parcela que não é nem cativa de países estrangeiros nem 

independente deles. Ao contrário do que alguns gostariam de dizer, bem pouca 

coisa foi encontrada nesta pesquisa que poderia se dizer absolutamente original. 

Palavras como pioneiro, precursor, primeiro, e outras devem ser utilizadas com 

bastante cuidado e parcimônia, levando-se em conta um contexto bastante 

definido. Este problema (ou característica), é bom lembrar, infelizmente não é 

propriedade exclusiva do meio musical apenas, mas da humanidade em geral. No 

entanto, este mesmo segmento da sociedade brasileira não é tão passivo a ponto de 

apenas absorver produtos e ideias importados como é comum acreditar-se. Melhor 

seria pensar nele como possuidor de grande criatividade e com capacidade de 

reutilizar conhecimento já estabelecido por outrem. Este retrato é bem mais fiel ao 

original e sua aceitação poderia desencadear uma transformação bem mais 

saudável e frutífera no futuro. 
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XI: Apêndices 

Apenas para referência, fica aqui apresentada a relação dos entrevistados e 

algumas atividades que desempenharam para que seus depoimentos fossem 

relevantes ao longo desta pesquisa. 

1) Gilberto Moreira de Abreu: ex-aluno do curso Yamaha-Electone. 

2) Jorge Antunes: criador de alguns aparelhos musicais eletrônicos. 

3) Cláudio César Dias Baptista: criador de alguns aparelhos musicais e profícuo escritor de diversos textos sobre o 

assunto na revista Nova Eletrônica. 

4) Liz de Carvalho: ex-aluna do curso Syntesis, discutido na pesquisa) 

5) Giorgio Giannini: diretor e proprietário da Giannini S/A, fabricante de instrumentos musicais eletrônicos no período 

abordado pela pesquisa) 

6) Abraham Levi: diretor e proprietário da Art Sistemas, empresa que encomendou o projeto do Video wall a Guido 

Stolfi. 

7) Roberto Lippi: dono do conjunto de bailes Dimensão 5, usuário de equipamento estrangeiro e importador). 

8) Igor Lintz Maués: ex-professor da Unesp que teve contato com o sintetizador daquela instituição 

9) Eduardo Montoro: ex-funcionário da Yamaha do Brasil, organista e comerciante de órgãos nacionais.  

10) Luiz Roberto de Oliveira: criador de cursos sobre sintetizadores e fomentador de pesquisas na área juntamente com 

Guido Stolfi.  

11) Moacyr de Paula: ex-estudante da ETI Lauro Gomes que participou do projeto de um sintetizador monofônico que foi 

apresentado na Feira de Ciências realizada no Anhembi/SP em 1976. 

12) Ricardo Peculis: engenheiro e criador de diversos instrumentos musicais eletrônicos descritos nesta pesquisa.  

13) Jorge Poulsen: um dos criadores do Núcleo Syntesis, juntamente com Lucas Shirahata e Conrado Silva. 

14) George Romano: ex-fabricante e atual técnico de manutenção de instrumentos musicais eletrônicos. 

15) Luiz Schiavon: proprietário de um Fairlight, provavelmente o mais caro e único instrumento deste tipo no Brasil. 

16) Ivan Seiler: técnico em eletrônica que construiu alguns protótipos e produtos durante o período estudado. 

17) Lucas Shirahata: CEO da Roland Brasil e co-fundador do Núcleo Syntesis. 

18) Conrado Silva: professor e co-fundador do Núcleo Syntesis. 

19) Guido Stolfi: engenheiro criador de diversos aparelhos musicais eletrônicos. 

20) Clomildo Suette: construtor do piano eletrônico Suette. 
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XII: Notas 

                                       
i Desde 1994, por exemplo, são realizados os Simpósios Brasileiros de Computação e Música, 

evento que reúne o meio acadêmico em torno de questões e pesquisas sobre as duas áreas que o 

título pretende abranger. 

ii Para citar alguns fabricantes importantes, a Oberheim cessou suas operações em 1985. A 

Siel em 1988 e Kurzweil foi adquirida pela Young Chang em 1990 (Vail, 2000, pp.: 29, 74) 

iii O filme é The Delicate Delinquent e o som do Theremin foi, na verdade, dublado por Samuel 

Hoffman. 

iv No contexto, ineficiente deve ser entendido como a impossibilidade de uma empresa 

conseguir mudar seu processo de produção para sobreviver. Essa “eficiência” (ou a falta dela) pouco 

tem a ver com a qualidade de seu produto, mas sim com a habilidade da empresa em se adaptar em 

função da aceitação que este produto tem no mercado. 

v Como todo jovem iniciando a carreira, Antunes teve de contar com a compreensão e até 

mesmo a cumplicidade da família para certas atitudes pouco usuais para um filho que quer 

trabalhar com equipamentos de som em meio a uma coleção de relógios de parede do pai: “Era com 

a cumplicidade de minha mãe e de minha irmã que eu parava os relógios, os acertava e os colocava 

novamente a funcionar no final da tarde, antes da volta de meu pai.” (Antunes, 2001) 

vi No Brasil, este piano pode ser chamado apenas de Rhodes ou Fender Rhodes ou ainda 

Fender (entendendo-se que o contexto refere-se a um piano). São variações de nome para o mesmo 

instrumento. 

vii Eu mesmo tive a oportunidade de fazer algumas gravações com este maestro nos anos 

1990, em arranjos seus para outros artistas. Até a data da confecção deste texto, aparentemente, 

Manoel Marques continua desempenhando seu papel de voz da comunidade luso-brasileira em 

gravações e eventos da mesma.  

viii Este método foi concebido inicialmente para reduzir o tempo de desenvolvimento 

originalmente previsto para o projeto do míssil Polaris americano. (Evarts, 1972, p. 13) 

ix CCDB também foi diretor administrativo da revista. 

x Além da boa qualidade dos artigos, há uma grande quantidade deles: CCDB escreveu 

aproximadamente setecentas páginas de texto, em mais de quarenta revistas. 

xi Não serão detalhadas aqui, mas é interessante notar que CCDB fez diversos projetos de 

sonorização de grandes ambientes, que consequentemente o levou também a escrever textos sobre o 

assunto, como fazia em relação aos próprios produtos. Parte deste material é examinado no capítulo 

“Necessidade Decorrente” 

xii Ainda que, no caso de Carlos, não existisse nenhuma forma de sincronismo automático.  

xiii Veja a lista completa no capítulo Fase 2 – Performance Tecnológica: protótipos 

xiv Obs. Aparentemente, não existem anais impressos deste congresso. A referência dada é de 

um documento datilografado e lido em dois dias naquele evento. 

xv A descrição deste processo é tanto interessante quanto divertida, apesar de um tanto 

imprecisa, nos dá a ideia de como este tipo de pesquisa era feito. Segundo Luiz Roberto de Oliveira, 

Guido Stolfi 
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“...voltou uns dias depois com uma plaquinha horrorosa, toda amarrada com 

barbante, um troço horroroso, feio pra chuchu! Chipzinho pendurado... eu acho que, 

num primeiro momento, nada aconteceu. Lá pela segunda placa, a gente fazia “Ah”, no 

microfone, e ele – eu não sei como é que era o troço que ele tinha feito – conseguiu 

ouvir o som. Saía, apertava um botãozinho. Tudo curtinho, coisa assim, de meio 

segundo, ou três décimos de segundo. “Pô, Guido, que legal! Então, vamos botar mais 

memória nesse troço.” Aí, fui comprar essa memória numa firma do Arizona [na 

verdade, ele foi comprar os conversores AD/DA com especificações 44.1kHz x 16 bits, 

inexistentes no mercado nacional à época], e era uma complicação, porque não vendia 

[para qualquer um], porque era [...] uma coisa controlada pelo exército americano, 

porque eram umas memórias modernas pra época, e você não comprava aquilo lá fácil, 

não.” 

 

xvi Os dois entrevistados aqui mencionados não souberam precisar muitas das datas que 

perguntei. Pode-se levar em conta, no entanto, que o lançamento do Performer nos EUA se deu em 

1986, conforme artigo na revista Keyboard (Cummings, 1986). 

xvii Veja mais informações no capítulo Lei da supressão do potencial radical. 

xviii Os Arp 2500 tinham preço variável conforme a configuração e eram vendidos nos EUA a 

partir de US$ 2.300 (Forrest, 1994a, p. 16). 

xix Publicação voltada ao músico semi-profissional e amador, contendo entrevistas com 

artistas da época, letras de músicas com cifras para violão e alguns artigos sobre assuntos 

específicos, como é o caso dos artigos de Luiz Roberto de Oliveira. 

xx Não há uma data precisa, mas a referência que o depoente deu foi que o diretor artístico 

era Eleazar de Carvalho, sendo Paulo Egídio Martins o governador de São Paulo. 

xxi Foi através deste instrumento que cheguei a Ricardo Peculis. Ele o havia emprestado a um 

amigo meu para ser usado na cerimônia de casamento deste, em 1981. Naquela oportunidade, o 

experimentei. Para mais informações, veja o capítulo Fase 2 – Performance Tecnológica: protótipos.  

xxii Segundo Seiler, um Minimoog, na época, custava U$3000, um valor um tanto exagerado. 

O preço de lista era de aproximadamente U$1500 (Forrest, 1994a, p. 211). Pode-se supor que 

U$3000 fosse o valor anunciado por aqueles que pretendiam importar o instrumento a fim de 

aumentar sua margem de lucro. 

xxiii Este exemplo, ainda que usado para ilustrar a ignorância de um usuário brasileiro, pode 

ser generalizado para o mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito repetida a história 

de que os primeiros Prophet-5, lançados pela Sequential Circuits, voltavam para manutenção com 

todos os sons de fábrica intocados – um fato atribuido à ignorância dos usuários em lidar com o 

equipamento. (Vail, 1989) 

xxiv O sintetizador Yamaha DX-7 havia sido lançado em 1983 e foi um marco na história de 

instrumentos musicais eletrônicos. Tinha 16 vozes de polifonia, muito mais do que a maioria dos 

instrumentos da época, síntese FM – um processo totalmente novo de criação de timbres, interface 

MIDI incorporada e alguns timbres – como o piano elétrico – que se inseriram no repertório da 

música comercial de forma predominante (Pinto, 1999a). 
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xxv Um detalhe curioso sobre como se chegou a essa data: o sr. Giorgio Giannini, atual 

presidente da Giannini S/A me mostrou uma foto de 1936, onde haviam mulheres dentre os 

funcionários. Logo, ele concluiu, a fábrica já fabricava cordas para instrumentos. Perguntei qual era 

a relação entre os dois fatos e ele me explicou que as funcionárias eram contratadas especificamente 

para isso, que era considerado um trabalho repetitivo, e se julgava que elas tinham um 

temperamento mais adaptado a esse tipo de função do que os homens. 

xxvi Apenas para referência, cabe aqui fazer algumas distinções entre um órgão e um 

sintetizador eletrônicos, em especial aqueles que apareceram nas décadas de 1970 e 1980. Um órgão 

tem, normalmente, polifonia completa em toda sua extensão. Um sintetizador é limitado ao número 

de osciladores que possui, sendo monofônico nos primeiros modelos comerciais da década de 1970, 

alcançando, em geral, uma polifonia de apenas 16 “vozes” no fim da décaa de 1980. Os timbres de 

um órgão eletrônico, apesar de variados, são geralmente fixos, guardando assim uma certa herança 

dos registros dos órgãos de tubos e harmônios. Um sintetizador, por sua vez, tem a possibilidade de 

alterar seu timbre de diversas maneiras. Os primeiros, inclusive, nem tinham timbres prontos – isso 

só começou a aparecer com o emprego de memórias digitais no fim da década de 1970. Os órgãos 

eletrônicos em sua maioria têm recursos para a execução automática de acompanhamento e ritmo, 

enquanto que um sintetizador não tem nada disso. Naturalmente, com o passar do tempo, essas 

divisões tão bem demarcadas começaram a ser invalidadas. Hoje em dia, é comum ter seções “synth” 

num órgão eletrônico bem como mais de mil timbres prontos num sintetizador. A polifonia deste 

último instrumento chega hoje em dia a 128 notas mesmo em um instrumento de porte médio. Se o 

sintetizador continua não tendo acompanhamento automático, por outro lado tem sequenciadores 

que são usados semelhantemente. Uma última diferença entre um instrumento e outro ainda pode 

ser notada até mesmo pela publicidade feita em torno deles: sintetizadores são feitos (e vendidos) 

pensando-se no músico profissional enquanto que o órgão (na verdade, seu sucessor atual, o 

teclado) é projetado tendo-se em vista o músico amador. 

xxvii Um efeito utilizado em sonorização do início da rádio brasileira, por exemplo, era o trovão, 

conseguido batendo-se do lado de um órgão Hammond – comum em estúdios da época – de modo 

que a mola interna se chocasse com as paredes que a protegiam, criando um efeito semelhante ao de 

um trovão. Felizmente, a construção destes dispositivos era relativamente resistente para aguentar 

diversos chutes por parte de funcionários da rádio, sempre que precisavam criar esse efeito. 

xxviii Há um artigo meu no livro Uma poética musical brasileira e revolucionária (2002) onde a 

ordem dos Theremins está invertida em relação ao presente texto. De fato, num primeiro momento, 

acreditamos que o Theremin com esferas nas pontas da antena fosse o segundo aparelho feito por 

Antunes baseado nas fotos antigas e na lembrança do próprio depoente. No entanto, um exame 

posterior dos circuitos eletrônicos cedidos por Antunes mostrou que o Theremin com esferas na 

antena era valvulado e o outro transistorizado, sendo mais natural terem sido feitos na ordem em 

que aparecem aqui. 

xxix Matematicamente é possível ter até 264 formas de onda diferentes. Porém muitas delas são 

idênticas em relação ao seu conteúdo harmônico, tendo apenas a fase modificada. Na prática, 

portanto, o número de formas de onda diferentes é bem menor. 
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xxx Comentário escrito em um desenho esquemático semelhante ao apresentado no começo 

desta seção. 

xxxi Note que não é um pedal de sustain, como existem na maioria dos teclados, e sim um 

pedal para ligar ou não o tempo de release.  

xxxii Jorge Poulsen (2000) descreve em seu depoimento a “comunidade” dos primeiros 

usuários destes instrumentos em São Paulo. Na época, cada uma das poucas pessoas proprietárias 

de sintetizadores emprestava ou pedia emprestado de outros colegas os instrumentos para realizar 

algum trabalho mais sofisticado que não podia ser feito com equipamento próprio apenas. Tal era a 

novidade do instrumento que ele não era visto como um recurso a mais a ser usado numa 

concorrência profissional, e por algum tempo seus proprietários agiam como se pertencessem a um 

“clube”, cujo preço de admissão era ter (e disponibilizar para os outros membros) um sintetizador. 

xxxiii Também é digno de nota que a Yamaha chegou a investir em terrenos para a produção 

de madeira destinada à fabricação do móvel que compunha o órgão. Eventualmente estes terrenos 

ainda lhe pertencem, mas o projeto foi abandonado. 

xxxiv Um outro dado interessante: este tipo de organista pertencia a uma categoria diferente do 

“organista de festa” que, segundo Montoro, não tinha tanto prestígio. Organistas como ele eram 

considerados artisticamente mais qualificados que seus pares, ou pelo menos tentavam, não 

aceitando trabalhar em festas, dando recitais para demonstração do instrumento e tocando em 

festas apenas pequenas sessões, normalmente não remuneradas, mais conhecidas como “dar uma 

canja”. 

xxxv Obviamente está se falando da grande maioria, mas não do todo absoluto. Dentre outras 

possibilidades para a aquisição de instrumento musical na época pode-se destacar a importação 

legal, ainda que custosa, e o contrabando. 

xxxvi Mesmo quando descreve as intersecções possíveis entre os vários módulos, o faz de uma 

maneira mais genérica, podendo seu conteúdo se estender a qualquer outro sintetizador que possua 

aqueles circuitos (The ARP Electronic Music Synthesizer Series 2600 Owner's Manual, ) 

xxxvii Este tipo de inconsistência foi abertamente criticado em revistas como a Keyboard 

Magazine, publicação fortemente direcionada para produtos como sintetizadores. 

xxxviii De fato, como técnico, Cláudio César fez diversos projetos, desde o sistema de som do 

auditório da FIAM em São Paulo até a os primeiros amplificadores transistorizados para uso nos 

trios elétricos do nordeste e realizando a sonorização de templos, como é o caso da Igreja Batista de 

Niterói. Há também um artigo sobre o uso do sistema Dolby em cinemas, mas este foi baseado 

inteiramente em informação enviada por carta enviada pelo representante inglês da empresa. 

(Baptista, 1980) 

xxxix Escape é o espaço que o martelo de um piano precisa para não ficar encostado na lâmina 

(ou corda) depois que bate nesta. 

xl A versão estrangeira diferia em alguns aspectos: era possível o armazenamento de 10 

timbres em memória RAM. 

xli Quarta Via é o documento que comprova a entrada legalizada para dentro do país de um 

artigo importado. 
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xlii Mesmo a própria editora Aduaneiras, aparentemente, não dispõe desses dados. Isso foi 

averiguado pela bibliotecária Maria Angela Pereira, da Biblioteca da Receita Federal, que 

atenciosamente tentou conseguir estes dados junto à própria editora, na qualidade de assinante de 

suas publicações. 

xliii Este foi um enorme problema para traçar a evolução das tarifas por meio destas 

publicações. Quando a Receita Federal publicava alguma alteração para algum artigo (alíquota, 

classificação, etc), era publicada uma folha com estas alterações que substituía a folha anterior. 

Esta, por sua vez, era inutilizada, pois não havia necessidade de se acompanhar as mudanças que 

algum artigo sofria, e sim manter a lista atualizada apenas. Por isso fica muito difícil afirmar que a 

evolução das alíquotas - que foi o objetivo de se consultar estas publicações para esta pesquisa – só 

tiveram as mudanças indicadas. É possível que haja outras, inacessíveis nos documentos que 

tivemos em mãos. No entanto isto não invalida a análise das alíquotas encontradas na 

demonstração de que elas eram na maior parte do tempo bastante elevadas. 

xliv A palavra Teclado é usada aqui para designar um tipo de instrumento específico, ou seja: 

um instrumento eletrônico com um teclado, sem pedaleira, timbres pré-programados, ritmo 

eletrônico e acompanhamento automático. Os dois maiores fabricantes deste tipo de instrumento, 

hoje em dia, são a Yamaha (com a linha PSR) e a Casio (Com as linhas CT e MT). 
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