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Vintage

Embora o redescobrimento da síntese 
analógica aparente ser uma involução do 
gosto sonoro, na prática é exatamente o 
contrário. Os músicos, preocupados em 
criar novos sons e buscando desenvolver 
suas próprias assinaturas sonoras, fogem 
da limitação dos presets e buscam cada 
vez mais knobs ajustáveis em tempo 
real, conectados a unidades de efeito 
também analógicas. Nesse tipo de setup, 
o número de combinações é astronômico, 
e o músico pode contar com seu feeling 
para manusear os controles e “tirar o 
som que quer do instrumento”.  Outro 
exemplo clássico disso é a volta dos 
drawbars, que haviam desaparecido do 
mapa por décadas. Há aproximadamente 

Dizem que a vida começa aos 40. E Nelson Rodrigues 
já aconselhava sabiamente à  juventude de outrora: 
“Jovens: envelheçam! O mais rápido que puderem!”. 
Bem, pelo menos em matéria de música, os velhinhos 
estão totalmente em alta. É Hammond pra cá, Fender 
Rhodes pra lá, Minimoog pra todo o lado! Creio que nós, 
profissionais da música, somos os únicos que ainda não 
abandonamos a ideia da válvula. Eu, que sou do tempo 
da TV valvulada, adoro isso! O vinil voltou a ganhar 
espaço nas prateleiras novamente. E no universo das 
teclas, a síntese analógica é a bola da vez...

253 milhões de combinações possíveis 
de som que podem ser produzidos com 
a combinação de nove drawbars de uma 
única seção de um órgão Hammond. 

A paixão
Quando comecei a tocar com bandas, com 
uns 12 anos de idade apenas, tudo, exceto a 
paixão pela música, era escasso e limitado. 
Melhor dizendo, a grana era escassa, e 
consequentemente, o equipamento era 
bem limitado. Naquele tempo, eu ainda 
nem sonhava em ter acesso a equipamentos 
importados e o jeito era me virar com o que 
havia. Lembro-me de que, lá por meados 
dos anos 80, meu pai me presenteou com 
um teclado Giannini KPS-61, comprado 



memoria

outuBRO 2015 / 55 teclas & afins

novamente. O B4 e o Pro-53 da NI, e o 
FM7, posteriormente, foram dos primeiros 
que realmente fizeram minha cabeça. Me 
tornei um viciado em plug-ins de vintages 
clássicos. Tenho até hoje um Macbook G4 
antigo carregado de vintages, que não dou, 
não empresto e não vendo. Uma questão 
interessante é que a evolução da emulação 
de teclados retrô chegou a tal ponto 
de sofisticação que os desenvolvedores 
se preocupam em entregar inclusive 
os “defeitos” e “inconsistências” dos 
instrumentos clássicos originais. 

Os temas
Neste espaço, procurarei compartilhar 
várias histórias sobre o desenvolvimento 
dessas máquinas e algumas de 
suas peculiaridades, curiosidades e 
características. O primeiro instrumento 
eletrônico, e portanto o ponto de partida 
dessa viagem, será o Telarmônio, ou 
Telharmonium. Foi criado em 1897 pelo 
norte-americano Thaddeus Cahills, e era 
como um órgão-sintetizador, construído 
a partir de microfones de telefones. O 
aparelho ocupava uma sala inteira. Serviu 
de inspiração para que Laurens Hammond 

Giannini KPS-61: piano elétrônico

no Mappin, em São Paulo.  Os acessórios, 
tive que comprar a prazo, por minha conta, 
numa lojinha no centro de Araraquara, 
cidade do interior paulista. Foram quatro 
pedais de efeito da extinta marca nacional 
“Chorus”: Chorus, Phaser, Flanger e Delay. 
Esse foi meu primeiro setup. Prefiro não 
comentar nada sobre o som que um 
menino de 12 anos tirava “daquilo”, mas a 
paixão por botõezinhos já estava plantada 
no fundo do coração. 
Logo depois, conheci finalmente o primeiro 
sintetizador: um CZ-1000 da Casio. O som 
principal correspondia justamente às duas 
primeiras letras do modelo. Era algo tipo 
“czczczczczczczczcmmmm”, pois tinha um 
baita sustain (só quem é vintage também 
ou já ouviu um CZ-1000 sabe do que estou 
falando). Tive pouco contato com ele, 
pois era do dono da banda que eu tocava. 
Quando mudei para outra banda, que tinha 
um POLY 800 da Korg e um Jupiter-8, ou 
JP-8 da Roland (na verdade mudei apenas 
por causa disso), eu continuava a usar os 
pedais de efeito nos teclados. Continuei 
fazendo isso até o final dos anos 90, e quase 
em pleno ano 2000 fui tocar numa banda 
que tinha um Minimoog encostado no 
estúdio. Não tive dúvida… Ele foi pro palco 
e era utilizado no mínimo na abertura e na 
apresentação da banda. 
Depois, confesso que pelo encanto 
ao digital, fui sendo seduzido pela 
versatilidade de módulos de efeito digitais 
como o SPX-90 da Yamaha, que substituía 
todos os meus velhos pedais e entregava 
o som numa qualidade melhor para os 
padrões esperados na época. Mas sempre 
senti muito a perda de controle direto que 
os analógicos ofereciam.
Então vieram os instrumentos virtuais 
e controladores MIDI repletos de knobs 
endereçáveis que permitiam a brincadeira 



56 / outuBRo 2015 teclas & afins

inventasse anos depois, em 1934, os órgãos 
Hammond, fabricado em seguida pela 
Hammond Organ Company, e que se tornou 
muito popular nos anos 60 e 70 com bandas 
de rock e blues, especialmente o modelo B3. 
Independentemente de conhecer ou não o 
Hammond, todo mundo, definitivamente 
,já ouviu o seu som lendário. 
Vamos falar também de caras menos 
conhecidos, mas não menos lendários, 
como o Mellotron, o “pai” dos samplers 
atuais. No início dos anos 60, as amostras 
eram gravadas analogicamente em fitas 
magnéticas. Ao pressionar uma tecla 
do Mellotron, um tecladista estava na 
realidade acionando o “play” em uma fita 
magnética com uma trilha de, digamos, 
um coro ou uma seção de violino. Assim, 
cada uma das teclas acionava sua própria 
fita magnética de 8 segundos. O Mellotron 
não chegou a se popularizar. Além de 
apresentar defeitos constantemente e 
perder qualidade ( já que tocar uma fita 
cassete de 8 segundos repetidamente em 
um loop por horas a fio, rapidamente gerava 
arranhões e ruídos), a utilização de fitas 
magnéticas, assim como das fitas cassete, 
caiu em desuso. Mas seu inconfundível som 
ficou imortalizado em diversos clássicos, 
como, por exemplo, o quarteto de flauta 
de “Strawberry Fields Forever”, dos Beatles, 

feitos na realidade em um Mellotron. As 
cordas exuberantes de “Nights in White 
Satin” de Moody Blues, também não são 
reais! Bem, tecnicamente são, mas foram 
gravadas inicialmente como amostras e 
depois reproduzidas no Mellotron. “And 
You and I” do Yes, e “The Rain Song” do Led 
Zeppelin, são outros clássicos gravados 
com Mellotron.
E claro. Minimoog! Embora muito já tenha 
sido escrito e falado sobre Bob Moog e o 
primeiro sintetizador portátil da história, 
esta seção não poderá deixar de relembrar 
e contar varias histórias do monofônico 
que revolucionou a produção musical, 
abrindo espaço para uma nova era de 
sons texturizados e eletrônicos, marcando 
sobretudo gêneros como o rock progressivo 
nos anos 60 e 70, o pop e a música eletrônica. 
Foi também um dos primeiros teclados 
com a roda de modulação e o pitch-bend, 
agora onipresentes. E se uma seção trata 
de Hammonds e Moogs, certamente não 
deixará de falar de Harold Rhodes, um 
professor de piano que ingressou na Força 
Aérea do Exército Americano durante a 
Segunda Guerra Mundial. Foi lá que ele, 
convidado a fornecer terapia musical para 
os feridos, acabou inventando um pequeno 
teclado, utilizando tubos de alumínio das Telharmonium, a invenção de Thaddeus Cahill
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Vox Continental: Animals e Doors entre os usuários
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asas dos bombardeiros B-17. Ao longo dos 
anos 70 e 80, o som do piano Rhodes se 
tornaria constante em dezenas de baladas 
sentimentais, funks, jazz, rock, e até na bossa 
nova brasileira. Os tubos criavam um som 
agradável, e as sessões de terapia Rhodes se 
tornaram conhecidas. Logo ele começou a 
fabricar uma versão maior e com melhorias. 
Posteriormente, o projeto foi comprado 
pela Fender e, por isso, as pessoas passaram 
a chamá-lo de Fender Rhodes. 
E há também o Vox Continental, uma lenda 
cujo som fala mais que qualquer palavra. 
O instrumento ficou fortemente associado 
com o rock and roll dos anos 60, pois foi 
usado por artistas como Alan Price, do The 
Animals, Mike Smith, do The Dave Clark 
Five, e Ray Manzarek ,do The Doors. 
Outra lenda do mundo órgão-rock é a 
Farfisa que começou a fabricar órgãos 
eletrônicos em 1964,  em Ancona, Itália. A 
distribuição nos EUA foi feita pelo Chicago 
Musical Instrument Co., que também era 
dono da Gibson, e os instrumentos foram 
originalmente conhecidos como órgãos 
CMI quando introduzidos. Ao contrário de 
outros órgãos combos, tais como o Vox 
Continental, os Farfisa tinham as “pernas” 
integradas, que podiam ser dobradas para 
cima e armazenados dentro de sua base. 
Os primeiros modelos a serem produzidos 
foram da série Compact de órgãos, entre 
1964 e 1968. Os FASA (Farfisa All-Silicon 
transistorizados) foram lançados em 1968, 
durante a NAMM show, e a produção 
da série Profissional aconteceu mais ou 
menos ao mesmo tempo. A produção de 
combos terminou no final da década de 
1970 quando os sintetizadores haviam se 
tornado mais comuns. Agora, era a vez dos 
novos Juno e Jupiter, com seus recursos 
MIDI, do Oberheim, do Poly-800, DX-7 e M1. 
Para poucos, muito poucos, era também 
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a vez de Synclavier, um sintetizador e 
sampler, lançado originalmente em 1978, 
e que fez a cabeça de diversos produtores 
musicais por causa de sua versatilidade, 
seu som distinto e a tecnologia totalmente 
inovadora para a época. Seu preço, no 
entanto, era extremamente alto, e somente 
um grupo seleto de artistas notórios teve 
o privilégio de operá-lo. A introdução de 
“Beat It”, de Michael Jackson, é um dos 
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O músico que escreveu o riff de órgão para o Procol Harum , em 1967, é Matthew 
Fisher. O riff é tão emblemático que a Câmara dos Lordes da Inglaterra concedeu 
ao organista o direito aos royalties na execução. Em outras palavras, o organista 
ganhou status de coautor - decisão mais do que justa, afinal esse riff se tornou 
parte da trilha sonora da segunda metade do século XX, e seguramente, foi  um 
dos solos que mais contribuíram para a imortalização do som do Hammond. 

Procol Harum - “A Whiter Shade Of Pale”

PARA OUVIR

*A cada edição, vou deixar uma dica de um som clássico, utilizando um dos instrumentos citados, para você ouvir.

clássicos que trazem o som do Synclavier. 
Enfim, esta é apenas uma ideia geral do que 
vai rolar por aqui. Como deu pra ver, assunto 
é o que não vai faltar. Na próxima edição 
vamos tratar de um modelo específico, 
que prefiro não adiantar, pois dizem que o 
suspense gera engajamento. 

https://www.youtube.com/watch?v=xtzRRwfOXus



