


ENTREVISTA

FABIO
SANTINI

Músico profissional a mais de 25 anos, 
Fabio Santini acaba de lançar o seu primeiro 
álbum solo. O disco de fusion conta sete 
músicas instrumentais e revela a extrema 
competência que o guitarrista tem como 
compositor.

Confira nesta entrevista, todas as 
informações sobre E Assim...

E  ASS IM. . .
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 Primeiramente, 

parabéns pelo 

álbum. A qualidade 

das composições e o 

resultado final estão 

impecáveis! Este é o 

primeiro disco solo 

instrumental da sua 

carreira em 25 anos. 

Por que tantos anos de 

espera? 

 Muito obrigado! 

Também fiquei 

muito satisfeito com 

o resultado final do 

disco. Durante a minha 

carreira, a grande 

maioria dos trabalhos 

aos quais participei me 

colocaram em posição 

coadjuvante. Participei 

como guitarrista de 

muitas gravações e 

acompanhei vários 

artistas, é um trabalho 

que me dá muito prazer 

até hoje. 

 Porém, ao mesmo 

tempo em que realizava 

esses trabalhos, crescia 

em mim a vontade 

de protagonizar um 

projeto. Essa vontade 

foi tomando corpo 

ao longo dos anos 

e foi naturalmente 

amadurecendo a ponto 

de virar um impulso 

 Fale um pouco sobre 

o processo de gravação 

e participações no 

álbum. 

 Depois das músicas 

compostas e arranjadas 

demos início ao projeto 

ensaiando as músicas. 

Ensaiamos no Loop, 

estúdio do meu amigo 

Kiko Carbone, em 

São Paulo, um grande 

parceiro que contribuiu 

com o projeto. O 

quarteto foi composto 

por Christiano Rocha 

na bateria, que também 

co-produziu o disco, 

Claudio Machado 

no baixo e Wagner 

Barbosa no sax. São 

amigos de longa data, 

músicos talentosíssimos 

que contribuíram de 

forma definitiva com a 

qualidade do disco. 

 Durante os ensaios, 

em torno de 7 ou 8, 

criativo. Foi quando 

comecei a compor, já 

vislumbrando a idéia 

de gravar um álbum, e 

assim nasceu a primeira 

composição, não por 

acaso, intitulada E 

Assim… que também dá 

nome ao disco.  

 Quanto a espera, 

a vejo como natural 

e inevitável, já que 

esse álbum de alguma 

maneira reflete e 

expressa minha maneira 

de ser e pensar música, 

resultado de anos de 

amadurecendo como 

músico e como pessoa.

as músicas foram 

tomando corpo e 

nosso entrosamento 

foi amadurecendo, 

favorecendo e 

solidificando nosso 

diálogo musical, 

elemento muito 

importante na música 

instrumental onde a 

improvisação, num 

sentido mais amplo, 

é um componente 

essencial. 

Músico profissional a mais de 25 anos, Fabio Santini acaba de lançar 
o seu primeiro álbum solo. O disco de fusion conta sete músicas 

instrumentais e revela a extrema competência que o guitarrista tem 
como compositor.

Confira nesta entrevista, todas as informações sobre E Assim...
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momento da composição 

o fluxo de idéias se 

interrompe e você se 

vê num beco sem saída 

criativa. Nessa hora eu 

costumo recorrer aos 

conhecimentos técnicos 

de harmonia e forma, 

pra poder achar uma 

saída satisfatória, para 

que o fluxo criativo se 

restabeleça. Funcionou 

(risos).

pouco diferente. Lembro 

de quando compus a 

música “Longe”, um 

samba/bossa. Estava 

em uma turnê, em 

um quarto de hotel 

em Bento Gonçalves, 

quando surgiu a 

inspiração. Parecia 

que a composição se 

daria de forma leve e 

espontânea, mas não foi 

bem assim. Em algum 

surgiram praticamente 

de forma simultânea, o 

que é raro nas minhas 

composições, e a criação 

se deu de forma muito 

leve, sem esforço, quase 

que espontaneamente. 

Daí veio o título “E 

Assim...”, que expressa 

a espontaneidade e a 

leveza da composição. 

 Com outras compo-

sições o processo foi um 

 Todas as 

composições do novo 

álbum são suas? Qual 

é o seu processo de 

composição? 

 Sim, todas as 

composições são 

minhas. Na verdade, 

no meu caso, não há 

um processo definido 

de composição. Cada 

música impõe o seu 

processo. Algumas 

músicas surgem 

de forma muito 

espontânea, e outras 

nem tanto.  Com a 

música “E Assim…”, 

por exemplo, que 

dá nome ao disco, a 

melodia e harmonia 

 Quais equipamentos 

utilizou na gravação 

das guitarras? 

 Eu usei duas guitarras. 

Uma Strato N.Zaganin, 

que me acompanha há 

mais de dez anos e uma 

Gibson Les Paul. Para os 

timbres de distorção eu 

usei dois pedais, o Shred 

Master da Marshall e o 

Tube Screamer Ts9 da 

Ibanez. Também utilizei 

os pedais Chorus CE3 e 

Oitavador OC2, da Boss. 

 O amplificador 

usado foi um Explend 

Capuccino, de 50W, 

cabeçote valvulado, com 

caixas com dois falantes 

de 12 polegadas.

 Quando chegamos 

no estúdio pra gravar 

estávamos prontos. 

O disco foi gravado 

no ProStudio, estúdio 

situado no bairro 

do Ipiranga em São 

Paulo, com meu amigo, 

engenheiro de som, 

Cassio Martin, um cara 

super competente. 

 Gravamos tocando ao 

vivo, valendo, o baixo 

e a bateria, com as 

guias da guitarra e sax. 

Depois gravamos sax e 

por último as guitarra. 

O disco foi mixado e 

masterizado no mesmo 

estúdio, também pelo 

Cassio Martin.

"CADA MÚSICA 
IMPÕE O SEU 
PROCESSO. 
ALGUMAS 
MÚSICAS SURGEM 
DE FORMA MUITO 
ESPONTÂNEA, 
E OUTRAS NEM 
TANTO"
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gostaríamos, acredito 

que haja público 

para qualquer tipo de 

música.

 Você tem planos 

de turnês para a 

divulgação do disco 

ou algum projeto para 

levá-lo a lugares onde 

a música instrumental 

é mais valorizada? 

 Já estamos nos 

apresentando nas casas 

de música instrumental 

em São Paulo. O disco 

também está nas 

mãos de um produtor 

cultural, Roberto Oka, 

pra divulgar nosso 

trabalho para lugares 

que comportam nosso 

tipo de música: festivais 

de música instrumental, 

Sescs, etc.

acontece muitas vezes 

-, eu logo abandono a 

composição. Já foram 

muitas abandonadas 

(risos). Muitas vezes 

a idéia surge com 

uma promessa de 

sucesso, mas logo a 

idéia se revela fraca e 

inconsistente. Nesse 

caso o melhor é desistir.

 Onde espera chegar 

com o novo álbum? 

 Eu espero que o 

meu trabalho chegue 

a muitos ouvidos! 

Acredito que esse seja 

o desejo fundamental 

de todo músico: que seu 

trabalho seja ouvido 

por muitas pessoas. 

Mesmo sabendo que a 

música instrumental 

não é tão popular como 

 Qual é a sua música 

preferida em E 

Assim...? E por quê? 

 Sinceramente, não 

tenho preferência. Eu 

gosto muito do ecletismo 

e por isso componho 

naturalmente estilos 

diversos. Sendo assim 

cada música tem 

um aspecto muito 

particular, que me traz 

lembranças, sensações e 

sentimentos. 

 Vejo cada música que 

faço com o mesmo grau 

de importância, e com 

o mesmo carinho, cada 

música como fruto de 

um impulso criativo 

momentâneo que 

vingou e que deu certo. 

 Quando percebo 

que a composição não 

vai funcionar - e isso 

"MUITAS VEZES A 
IDÉIA SURGE COM 

UMA PROMESSA 
DE SUCESSO, MAS 

LOGO A IDÉIA SE 
REVELA FRACA E 
INCONSISTENTE"
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O meu disco reflete 

essa diversidade de 

alguma forma. Não me 

considero um guitarrista 

de jazz, muito menos 

um guitarrista de rock, 

embora goste de tocar 

com distorção e de 

misturar elementos da 

música brasileira, do jazz 

e até mesmo do rock. 

 Acredito que essa 

mistura define de 

alguma maneira o meu 

estilo, mistura essa 

que não caracteriza 

exatamente vantagem 

ou desvantagem, mas 

simplesmente uma 

característica, que antes 

de mais nada me agrada 

e me dá prazer.

fundamental que haja 

uma identidade como 

músico e instrumentista. 

Reconhecemos essa 

característica nos 

grandes músicos. É 

importante que desde 

cedo o estudante 

de música tenha 

a consciência da 

importância de 

desenvolver uma 

voz que o defina. 

Considero importante, 

não exatamente um 

ponto forte, mas 

uma característica 

importante, que me 

define de certa maneira, 

o fato de eu sempre 

me importar com a 

diversidade de estilos. 

 Mudando um pouco 

o rumo da conversa, 

quem é o guitarrista 

que você mais tem 

ouvido nos últimos 

tempos? 

 Tenho ouvido muito 

Oz Noy, um guitarrista 

sensacional, com uma 

técnica e musicalidade 

incríveis! Também tenho 

ouvido muito Mike 

Moreno, Alex Skolnick e 

Adam Rogers.

 Muito se fala sobre a 

importância de ter uma 

identidade na música. 

Você concorda? Na sua 

opinião, qual é o seu 

ponto forte? 

 Sim, concordo. Acho 

"É IMPORTANTE QUE DESDE 
CEDO O ESTUDANTE DE MÚSICA 

TENHA A CONSCIÊNCIA DA 
IMPORTÂNCIA DE DESENVOLVER 

UMA VOZ QUE O DEFINA"
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para dizer que meu 

disco E Assim... já se 

encontra disponível nas 

principais plataformas 

digitais e também 

disponível para venda 

na forma física, no 

site da Tratore e na 

Freenote. 

 Também estou 

disponibilizando 

gratuitamente 

o download das 

partituras das músicas 

do meu disco. Para 

isso basta acessar meu 

site, e preencher um 

breve cadastro (nome e 

e-mail).  

Abraço a todos!

gravação do meu disco. 

Quero salientar aqui 

como foi importante o 

apoio que recebi, pois 

sem isso dificilmente o 

projeto seria realizado. 

 Agradeço ao EM&T 

(Escola de Música 

e Tecnologia), ao 

Guitarpedia, ao 

N.Zaganin, fabricante 

da minha Strato e 

responsável pelas 

regulagens das minhas 

guitarras, desde 2013. 

Agradeço também à 

Giannini, à Explend 

Amplificadores, e ao 

Loop estúdio de ensaio. 

 Aproveito também 

 Obrigado por ceder 

seu tempo para essa 

entrevista! Desejo 

sucesso com o novo 

álbum. “Microfone” 

aberto para suas 

considerações finais. 

 Muito obrigado! 

Também agradeço muito 

pelo convite. É sempre 

um prazer enorme, 

e uma honra poder 

falar com vocês, já que 

admiro muito o trabalho 

de enorme importância 

que a revista 

Guitarload realiza. 

Também aproveito para 

agradecer as marcas 

envolvidas no projeto de 

www.tratore.com.br
www.freenote.com.br
http://www.fabiosantini.com.br
http://www.fabiosantini.com.br
http://bit.ly/2jkqvQS
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