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Destiny is calling me 

Open up my eager eyes 

'Cause I'm Mr Brightside 

Mr. Brightside - The Killers  



 

 

RESUMO 

O processo de simbiose entre as redes telemáticas e a malha urbana enseja uma dimensão 

informacional de acesso ubíquo ao ciberespaço, que propicia o surgimento de uma miríade de 

novas práticas sociais a partir da apropriação destas redes e dos mais variados dispositivos de 

conexão (celulares, palms, MP3 players, etc.).  A escuta nômade é uma das práticas sociais 

identificadas na cena urbana atual. Ela pode ser entendida como uma modulação semiótica, 

social, cognitiva e corporal, e funciona no acoplamento entre aos dispositivos móveis e o 

vagar pela cidade. Esta nova forma de consumo privilegia a escuta de música digital e a 

montagem de playlists personalizadas como trilhas sonoras para o dia a dia.  Partindo de uma 

estrutura conceitual que privilegia a interseção entre mídia e consumo, este trabalho pretende 

mapear a escuta nômade na cena urbana e compreender de que modo a indústria da música 

tem incorporado esta prática às suas estratégias de promoção e comercialização.  

 

Palavras-chave: comunicação e consumo; dispositivos móveis; música digital; posturas de 

escuta; culturas urbanas 



 

 

ABSTRACT 

The process of symbiosis between information networks and the urban areas gives rise to an 

informational dimension of ubiquitous access to cyberspace that promotes the emergence of a 

myriad of new social practices from the appropriation of these networks and a variety of 

connection devices (cell phones, palms, MP3 players, etc.). Nomadic listening is one of the 

social practices identified in the current urban scene. It can be seen as a semiotic modulation, 

also social, cognitive, corporal and it works on the coupling between mobile devices and the 

act of roaming through the city. This new form of consumption focuses on listening to digital 

music and mounting customized playlists as soundtracks for the day to day. From a 

conceptual framework that focuses on the intersection between media and consumption, this 

paper aims to map the nomadic listening in the urban scene and to understand how the music 

industry has incorporated this practice into their promotion and commercialization strategies. 

 

Keywords: communication and consumption; mobile devices; digital music; listening 

postures; urban culture 
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INTRODUÇÃO 

 
Eu ando pelo mundo prestando atenção 

Em cores que eu não sei o nome 
Cores de Almodóvar  

Cores de Frida Kahlo, cores 
Passeio pelo escuro 

Eu presto muita atenção no que meu irmão ouve 
E como uma segunda pele, um calo, uma casca 

Uma cápsula protetora 
Adriana Calcanhoto (Esquadros, 1998) 

 

Ao andarmos pelas ruas e transportes públicos da cidade de São Paulo podemos 

perceber, nas mãos e nos ouvidos dos indivíduos, uma miríade de dispositivos. Entre eles se 

destacam os celulares, os MP3 players e os fones de ouvido, que estão, hoje, no centro de 

uma transformação no consumo tecnológico e de bens culturais, que permeia e influencia as 

formas de se comunicar, entreter e transitar pela cidade. 

Para suas atividades cotidianas, uma grande massa de indivíduos se locomove de 

forma obrigatória e compulsória pela metrópole, que se torna “palco” privilegiado para 

entendermos as mudanças no tecido social. Nos shopping centers, nas universidades e no 

metrô, por exemplo, é possível observar novas posturas de escuta e novas formas de consumo 

musical em trânsito que surgem da apropriação dos dispositivos móveis. Se, por um lado, 

estes lugares são capazes de moldar a escuta a partir das suas características e possibilidade de 

interação com os indivíduos, por outro lado, os lugares também são transformados à medida 

que os indivíduos utilizam os seus dispositivos móveis e respectivos conteúdos digitais para 

expressar a sua identidade e modular as experiências ali vividas. Esta escuta nômade emerge 

como modo de tornar a jornada menos enfadonha, blindá-los do contato com outros 

indivíduos ou até mesmo como forma de conforto, através do estabelecimento de uma 

ambiência sonora personalizada. 

A indústria da música e do entretenimento tem feito “ouvidos de mercador”, ou seja, 

tem longamente subestimado esta dimensão do consumo cultural e que tem ecoado em todo 
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âmbito das indústrias culturais, principalmente naquelas que produzem material audiovisual, 

que tem tentado identificar no cotidiano da cidade, os novos comportamentos adotados pelos 

indivíduos para transformá-los em produtos, formas de comercialização e retórica publicitária. 

No entanto, novas empresas, dos mais diversos setores, já fazem uso do ambiente da internet e 

do celular para comercializar conteúdo em formato digital. No caso da indústria da música, 

estão emergindo uma infinidade de modelos de negócio, não mais dominados com 

exclusividade pelas grandes gravadoras: Surgem novos atores no mercado musical, tais como 

operadoras de celular, provedoras de conteúdo, empresas de tecnologia e lojas independentes 

que comercializam música das mais diversas maneiras, formatos e suportes. 

 

Objeto de estudo 

 

O nosso objeto de estudo está definido como “as estratégias da indústria da música 

para a escuta nômade na cena urbana atual”. Ou seja, são os modos como a indústria da 

música olha para as práticas cotidianas e as redesenha ou as transforma em novas formas de 

comercialização, novos dispositivos, softwares, acessórios, vestuário, entre outras 

possibilidades.  

No objeto de pesquisa há uma intersecção de diversas temáticas. Para fins de 

entendimento as dividimos em três eixos: a) o entremeamento entre a cidade de São Paulo e 

as redes telemáticas1

                                                 
1  As redes telemáticas são compostas pelas redes de telefonia fixa, que são distribuídas por cabos e a telefonia 
móvel, que faz a distribuição do sinal por meio de ondas eletromagnéticas de alta freqüência. É através destas 
redes que as empresas de telefonia oferecem serviços de comunicação de voz e dados.  

; b) os dispositivos móveis e as novas posturas de escuta; c) a indústria 

da música. Estas temáticas funcionam como um tripé não apenas teórico, mas também como 

condições materiais e simbólicas para que possamos entender o florescimento do fenômeno 

estudado como ele se apresenta na contemporaneidade. Elas também funcionam como recorte, 
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pois poderíamos abordar o objeto de diversas formas, lugares ou mesmo abranger todo o 

espectro de produtos culturais oferecido em plataformas móveis.  

O primeiro recorte para este objeto é a escolha da cidade de São Paulo como locus 

para realizarmos a pesquisa. Ela apresenta características cosmopolitas e desponta como 

centro econômico e tecnológico mundial, alimentada por um fluxo de capitais, mercadorias e 

indivíduos que se fazem presentes no cotidiano, através das grandes corporações, marcas 

internacionais e uma grande quantidade de turistas. São Paulo é a sexta maior cidade do 

mundo 2

O segundo eixo foca no que denominamos de dispositivos móveis na nossa 

dissertação: são dispositivos eletrônicos miniaturizados com autonomia energética (baterias) e 

com capacidade computacional limitada. Eles estão materializados nas mais diversas 

formatações, tais como celulares, MP3 players (nos referiremos a eles também como 

tocadores de MP3), vídeo games portáteis, laptops (ou notebooks), leitores multimídia, TVs 

, se estendendo por uma grande área geográfica, o que faz com que milhões de 

indivíduos se desloquem diariamente para exercer as suas atividades de trabalho e lazer. Esta 

questão do deslocamento dos indivíduos é importante para o nosso objeto porque tentamos 

flagrar a escuta nômade no seu cotidiano e em trânsito, o que demonstra a questão da angústia 

e da falta de tempo, como nos é revelada pelos nossos entrevistados e que, a posteriori, é 

incorporada ao seu discurso sobre o uso dos dispositivos móveis e da escuta em trânsito na 

cidade. Outra questão que nos interessa é o enlace da cidade de São Paulo com as redes 

telemáticas. Este fato cresce de importância à medida que vemos a tecnologia se tornar parte 

do cotidiano dos indivíduos urbanos. A conexão com o ciberespaço e o acesso ao conteúdo 

digital por meio das redes de telefonia móvel de banda larga propiciam novas formas de estar 

junto, de transitar pelo espaço urbano e de se relacionar com o ambiente e com outros 

indivíduos presentes e/ou acessados por meios de dispositivos móveis.  

                                                 
2 Dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.Disponível em www.ibge.gov.br.  Último 
acesso em fevereiro de 2010. 
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digitais portáteis, entre outros. Há ainda os híbridos, principalmente os celulares chamados de 

smartphones, que tem acompanhado uma tendência de mercado em que um só aparelho 

desempenha diversas funções, tais como: Ligações de voz, acesso a internet, gerenciador de e-

mails, gravação e exibição de musicas, fotos, vídeos em formato digital, além da capacidade 

de executar outros aplicativos. São exemplos de smartphones: Blackberry da RIM, iPhone da 

Apple  e o N97 da Nokia [figura 1]. 

 

Uma questão a ser levantada neste momento é a capacidade de muitos destes 

dispositivos de se conectarem ao ciberespaço utilizando as redes sem fio ou wireless. O 

pesquisador André Lemos, da Universidade Federal da Bahia, centra o seu estudo nos 

celulares e prefere utilizar a denominação de Dispositivo Híbrido Móvel de Conexão 

Multirredes. O autor nos explica o porquê, evidenciando as características destes dispositivos: 

 
[...] dispositivo (um artefato, uma tecnologia de comunicação); Híbrido, já 
que congrega funções de telefone, computador, máquina fotográfica, câmera 
de vídeo, processador de texto, GPS, entre outras; Móvel, isto é, portátil e 
conectado em mobilidade funcionando por redes sem fio digitais, ou seja, de 
Conexão; e Multirredes, já que pode empregar diversas redes, como: 
Bluetooth e infravermelho, para conexões de curto alcance entre outros 
dispositivos; celular, para as diversas possibilidades de troca de informações; 
internet (Wi-Fi ou Wi-Max) e redes de satélites para uso como dispositivo 
GPS. (LEMOS, 2007) 
 
 

Figura 1: Smartphones 
Fonte: Site dos fabricantes 
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O conceito não se adéqua totalmente a nossa pesquisa, devido à diversidade de 

dispositivos móveis observados, que apresentam muitas vezes apenas algumas destas 

características. Porém é necessário enfatizar que todos estes aparelhos, através de alguma 

conexão (via cabo ou outras tecnologias) com o computador ou outros dispositivos, têm a 

capacidade de receber, armazenar e reproduzir música em seu formato digital.  

Para nossa pesquisa interessa o fato que os indivíduos possam carregar consigo as suas 

fonotecas digitais e escutá-las enquanto circulam por São Paulo. Isto por que estas TICs 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) propiciam novos comportamentos e posturas de 

escuta.   

Posturas de escuta é um conceito cunhado por Gisela Castro (1998), em sua tese de 

mestrado As canções de Ariana, para nos mostrar que o ato de escutar está além do ouvir. É 

necessário que o ouvinte seja ativo e tenha atitude diante da emissão sonora que deseja 

escutar. A autora ainda nos aponta que a escuta na contemporaneidade está em grande parte 

ligada ao “interfaceamento entre o humano e o tecnológico”, devido principalmente à 

eletrificação do som e às transformações urbanas. Em um texto mais recente, Castro (2004) 

versa sobre as mudanças das posturas de escuta em torno dos dispositivos móveis e dos fones 

de ouvido, enfatizando a cultura como mediadora no processo de adoção e naturalização 

destes dispositivos no cotidiano. São estas novas posturas de escuta acopladas aos 

dispositivos móveis que nos propomos a mapear e a entender como um fenômeno que é 

influenciado e ao mesmo tempo compõe o estilo de vida urbano, o mercado e a tecnologia. 

O último eixo que compõe o tripé do nosso objeto de estudo é a indústria da música. 

Nós preferimos utilizar esta nomenclatura, porque acreditamos que a indústria fonográfica 

não é mais capaz de abarcar todo o circuito de produção-distribuição-promoção-consumo do 

fonograma. A Indústria Fonográfica, na nossa concepção, abarca hoje apenas as Big Four ou 

Majors, formadas pela Sony Music, Universal Music Group, EMI Group e a Warner Music 
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Group, que juntas segundo os dados da IFPI (International Federation of the Phonographic 

Industry) respondiam por aproximadamente 82% de toda a música comercializada 

mundialmente em 20093. Apesar da grandiosidade dos números, no período entre 2002 e 

2007, as grandes gravadoras perderam, no mercado brasileiro, 43% da suas vendas4

Com estes eixos do objeto esclarecidos, gostaríamos de expor os dois objetivos que 

nos propomos a alcançar. O primeiro é mapear as novas práticas de consumo musical 

acopladas aos dispositivos móveis na cena urbana atual. O segundo objetivo é compreender as 

formas como a indústria fonográfica está cooptando e incorporando a escuta nômade às suas 

estratégias de promoção e comercialização de música digital.  

. Isto se 

deve principalmente à reconfiguração nas formas de consumo musical e distribuição de 

música através da Internet.  Neste processo, eles perderam a primazia para empresas de outros 

setores, que passaram a comercializar música como parte do seu modelo de negócio. O caso 

mais célebre é da empresa de tecnologia Apple que produz os dispositivos tocadores de MP3 

(iPod) e smartphones (iPhone) e possui a iTunes, uma loja própria que comercializa música e 

filmes em formato digital. Hoje, esta empresa tem o maior volume de vendas de música 

digital na Internet. 

 

Justificativas 

 

Sabemos que o campo da comunicação se constituiu a partir da intersecção de 

conceitos e teorias vindas de outros campos científicos, principalmente o das ciências sociais. 

Além deste, a filosofia, a sociologia, a psicologia e a lingüística tiveram um papel fundador 

no nosso campo. É evidente a centralidade dos estudos da comunicação na sociedade 

                                                 
3 Esta estatística engloba número de CDs e DVDs. Disponível em http://www.ifpi.org/. Último acesso em 
fevereiro de 2010. 
4  Dados da ABPD – Associação Brasileira de Produtores de Disco. Disponível em www.abpd.org.br/. Último 
acesso em março de 2010. 

http://www.ifpi.org/�
http://www.abpd.org.br/�
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contemporânea, que pode ser constatada nas discussões travadas na esfera pública e no 

agendamento dos indivíduos no seu cotidiano, que se preocupam com temáticas ligadas ao 

uso da internet, da publicidade e da propaganda política, por exemplo. 

De acordo com Luis Martino (2001, p.31), os objetos do campo da comunicação são 

aqueles “restritos à dimensão humana e mediatizados por dispositivos técnicos”.  Sendo 

assim, uma das questões que tem suscitado discussão no nosso campo de estudo são os 

processos comunicacionais mediados pelas novas tecnologias digitais como, por exemplo, a 

internet e os celulares. A apropriação dos meios digitais para circulação de produtos culturais, 

assim como os novos processos de constituição de identidade e subjetividade, que são 

formados a partir do material disponibilizado, também são de interesse para o campo da 

comunicação. É pertinente lembrarmos que estas práticas sociais são perpassadas pela cultura 

midiática, fornecendo material simbólico que é apropriado e ajuda a modular 

comportamentos, valores e estilos de vida. 

A pesquisadora Vera França (2001, p.41) aponta a comunicação como um “processo 

social básico de produção e compartilhamento de sentido através da materialização de formas 

simbólicas”. Com base nesse conceito, nosso estudo se debruça sobre a questão da escuta 

nômade, encontrando na comunicação espaço privilegiado para mapear e analisar as 

apropriações sociais das tecnologias de comunicação e informação para escuta. Entendemos, 

nesse estudo, a música como um produto social e simbólico, que cumpre ao mesmo tempo as 

funções de linguagem e signo, sendo capaz de criar vínculos entre as pessoas, acontecimentos 

e manifestações coletivas.  

Os dispositivos móveis e as redes sem fio são novos desdobramentos da cultura da 

internet e que já fazem parte do cotidiano das grandes metrópoles mundiais como São Paulo. 

Estes artefatos técnicos estão a pouco mais de dez anos disponíveis para o cidadão comum 

(antes tinham fins militares e industriais, assim como a internet no seu início) e continuam em 
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constante transformação, tanto no seu formato quanto nas suas formas de uso. As 

apropriações destes aparelhos têm criado novas formas de mediação, uma profusão de telas e 

fones de ouvido capazes de modular tanto a produção quanto a recepção de novos conteúdos 

simbólicos, que podem ser colocados e acessados no ciberespaço a partir de qualquer lugar 

em que haja conexão com uma rede sem fio. (CASTRO, 2004; SÁ, 2006) 

Justificamos a pertinência deste estudo para o programa de Mestrado em 

Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM, a partir da sua descrição em seu site 

institucional 5

 

, tem com objetivo realizar estudos de comunicação e de mídia nas suas 

interfaces com as práticas de consumo. O consumo é um mecanismo de produção simbólica 

capaz de emitir sinais sobre a nossa cultura. O consumo de bens culturais, que nesta 

dissertação está focado nas práticas de escuta da música digital em dispositivos móveis, 

relaciona-se diretamente com os interesses deste Programa. Esta relação entre o social, o 

industrial e o tecnológico se torna evidente na medida em que há na sociedade contemporânea 

a produção de produtos culturais perpassada por estratégias mercadológicas e comerciais 

mediadas pela cultura da mídia, ajudando a moldar o gosto e as escolhas do cotidiano. Sobre 

estas relações, o professor Muniz Sodré comenta:  

O campo de estudos da comunicação é o lugar onde hoje se experimentam 
proposições teóricas e empíricas (observacionais), portanto verossimilhança 
acadêmica, sobre um novo tipo de tecnologia de relações sociais fortemente 
dependente de mercado e mídia. Enquanto as disciplinas clássicas giram ao 
redor do Estado nacional, da religião e dos mecanismos do capital – ainda 
representáveis por uma lógica das substâncias, predicativa e de inspiração 
aristotélica –, a comunicação desenvolve-se em torno de algo nada histórica 
e materialmente substancial, que é a realidade discursiva da mídia, a reboque 
do mercado e das mutações por ele trazidas no empuxo da globalização 
mercadológica do mundo. (SODRÉ, 2002, p. 307) 
 
 

A partir desta afirmação pensamos a mídia como processo de mediação. Para isto, 

devemos considerar que ela engloba produtores de mensagens e seus receptores. Os 

                                                 
5 Disponível em http://www.espm.br/ESPM/pt/Unidades/SP/Menu/MestradoStricto. Último acesso em janeiro de 
2010. 

http://www.espm.br/ESPM/pt/Unidades/SP/Menu/MestradoStricto�
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produtores das mensagens têm estratégias direcionadas e intencionais, que procuram produzir 

um efeito em quem as recebe. Os receptores, como consumidores dos meios e das mensagens, 

dão significado ao que recebem. O estudo da mídia pode ser compreendido, então, como 

pertencente à dimensão do entendimento das estratégias midiáticas, dos meios que conduzem 

estas estratégias, dos conteúdos das mensagens e da multiplicidade de discursos contidos nas 

mensagens. (SILVESRTONE, 1999) 

A análise das estratégias de comercialização de música digital acoplada aos 

dispositivos móveis é uma temática que está inserida na linha de pesquisa Estratégias de 

Comunicação e Produção de Mensagens Midiáticas Voltadas às Práticas de Consumo, cuja 

proposta é: 

 
Ancorada em perspectivas epistemológicas interdisciplinares e na 
conjugação de aportes teórico-empíricos, esta linha de pesquisa abriga 
investigações que relacionam comunicação e consumo a partir das condições 
de produção das mensagens midiáticas e processos midiático-
comunicacionais. Para tanto, destacam-se investigações que se debruçam 
sobre a produção simbólica, analisando suas estratégias discursivas, 
considerando as dimensões culturais e políticas da comunicação. Estudam-se 
mediações e representações sociais do consumo inseridas nas dinâmicas 
midiáticas.6

 
 

 Assim, centramo-nos na lógica de produção de mensagens que estão voltadas ao 

consumo da música digital. Com este foco, podemos estudar a dinâmica do discurso em torno 

do nosso objeto de pesquisa, inclusive apontando suas mutações estratégicas e dinâmicas. 

Nosso objeto se justifica também como parte desta linha de pesquisa por contemplar um olhar 

sobre os processos de produção simbólica a partir da escuta da música no espaço urbano. 

Por fim, justificamos a inserção desta pesquisa a pesquisa da orientadora deste 

trabalho, a Prof. Dra. Gisela G. S. Castro. Ela desenvolve sua pesquisa sobre o consumo de 

                                                 
6 Disponível na página do Mestrado em Comunicação e práticas de Consumo em http://www.espm.br. Último 
acesso em julho de 2008. 

http://www.espm.br/�
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música na internet, cujo o projeto de pesquisa é intitulado Comunicação, consumo e 

entretenimento na cibercultura e está descrito abaixo:  

 
Este projeto se enquadra na linha de pesquisa de estratégias de comunicação 
e produção de mensagens midiáticas voltadas às práticas de consumo, do 
Programa de Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo ESPM no 
qual a autora ocupa a função de coordenadora. A constatação de que nossa 
experiência de mundo tem sido crescentemente mediada pelos diferentes 
meios de comunicação norteia as reflexões aqui elaboradas. O projeto 
dedica-se a examinar novas modalidades de consumo cultural vigentes no 
âmbito da cibercultura. Entendendo o cruzamento entre cultura midiática e 
cultura do consumo como central no contemporâneo, percebe-se um alto 
investimento na rubrica do entretenimento. Nesse contexto, imagem e 
música se conjugam de diversas maneiras constituindo o bojo da 
multifacetada experiência audiovisual atual. Interessa-nos em especial 
examinar práticas de consumo envolvendo música, jogos, clipes, audiolivros 
e outros conteúdos dirigidos para plataformas virtuais, sejam estas móveis ou 
não. Serão empregados procedimentos multimetodológicos incluindo 
pesquisa etnográfica em centros urbanos. O projeto, com duração prevista de 
três anos, prevê etapas de estudos comparativos entre países 
iberoamericanos, realizados através de parcerias inter-institucionais 
especialmente firmadas para este fim.7

 
 

A pesquisa da orientadora e a proposta desta dissertação se alinham na medida em que 

ambas abordam, como eixo central, as práticas de consumo musical que surgem das 

apropriações sociais das novas tecnologias. Apesar de partilharem deste mesmo eixo, o objeto 

de nossa pesquisa encontra-se focado nas estratégias que se utilizam dos dispositivos móveis 

e das redes sem fio. As pesquisas dialogam entre si e funcionam de forma sinérgica para 

mapear e elucidar transformações e desdobramento deste fenômeno. 

 

Metodologia 

 

Sabemos que a metodologia, assim como, os objetos de pesquisa são definidores do 

campo de estudo. A comunicação, como uma ciência recente e multidisciplinar, se vê em 

                                                 
7  Disponível na página: 
http://ppgcom.espm.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=38%3Aprojetos-
docentes&id=58%3Aprojdocdes-gisela-g-s-castro-&Itemid=53. Último acesso em: fevereiro de 2009. 



11 
 

constante conflito para definir quais os seus conceitos e a validade dos seus resultados. Assim 

é preciso lembrar-nos da querela, que se estende até os dias atuais, entre qualitativistas e 

quantitativistas, no tocante à legitimação de matrizes metodológicas e epistemológicas para o 

campo da comunicação. Estamos cientes das implicações que a escolha de uma pesquisa 

qualitativa pressupõe. A metodologia descrita aqui não tem como objetivo buscar resultados 

que sejam totalizadores, genéricos ou universais. Nesta pesquisa de cunho qualitativo 

buscamos entender nosso objeto a partir de um encontro: são as singularidades entre o 

pesquisador e o objeto de pesquisa que a tornam única. Merleau Ponty (2006, p.355) reforça 

esta questão afirmando que “precisamos entender o indeterminado como um fenômeno 

positivo” e, estende a sua explicação apontando que: 

 
A percepção se abre sobre as coisas. Isso quer dizer que ela se orienta em 
direção ao seu fim, em direção a verdade em si onde se encontra a razão de 
todas as aparências [...] A ciência não foi o desdobramento ou amplificação 
do movimento constitutivo das coisas percebidas. (MERLEAU PONTY, 
2006, p.215) 
 

 
Trabalhamos, também, com questões ligadas à percepção e às narrativas, que não são 

categorizadas neste trabalho, mas que ajudam a tensionar pontos de vistas diferentes relativos 

aos mesmos temas, o que nos leva a outra característica das pesquisas qualitativas. As 

metodologias, ligadas a este tipo de pesquisa, são plurais e podem ser desveladas e moldadas 

a partir do objeto e dos objetivos específicos propostos para o trabalho. Como nos lembra 

Lopes (2005, p. 146), “as técnicas conferem um significado epistemológico ao tratamento do 

objeto e um significado teórico aos problemas que se apresentam ao objeto”. 

A metodologia proposta para esta dissertação é composta por três fases: I – Pesquisa 

exploratória; II – Delineamento dos Procedimentos Metodológicos e; III – Pesquisa de 

Campo. 
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I – A pesquisa exploratória ou a procura do objeto de pesquisa e da metodologia 

 

No início desta pesquisa tínhamos apenas duas orientações: queríamos pesquisar sobre 

celulares e música e o objeto de estudo estava localizado dentro da linha de pesquisa 

denominada Estratégias de comunicação e produção de mensagens voltadas às práticas de 

consumo. Portanto, era necessário sair a campo e olhar como os dispositivos e a música, se 

tocavam no cotidiano.  

Passamos a observar no dia-a-dia algumas coisas que chamavam a atenção em relação 

aos pontos que citamos anteriormente. Fones de ouvidos de todos os tamanhos e cores, 

ringtones com os últimos hits, celulares funcionando como caixas de som no meio da rua e, 

ainda, uma infinidade de dispositivos diferentes que podiam armazenar e reproduzir música 

digital. Passamos, então, a procurar informações em veículos de comunicação, assim como 

conversar com amigos que usavam celulares e iPods com freqüência para escutar música. Foi 

a partir destes relatos que surgiu a centelha do que seria o objeto de pesquisa que, em um 

primeiro momento, definimos como “o consumo de música digital em celulares”.  

Como forma de tentar delimitar o objeto e reconhecer um fenômeno que pudéssemos 

apreender e ser o fio condutor para este estudo, nos propusemos a realizar uma pesquisa 

exploratória. Sabíamos que os dados seriam coletados na cidade de São Paulo, pois já 

tínhamos percebido, neste ponto, que se tratava de um fenômeno que ocorria com mais força 

no ambiente urbano. 

Apoiamo-nos em Babbie (1998) que afirma que a pesquisa exploratória tem por 

objetivo simplesmente satisfazer uma curiosidade ou desejo de conhecer algo para uma 

melhor compreensão, testar a viabilidade para realizar um estudo mais aprofundado ou para 

desenvolver os métodos a serem utilizados para um estudo mais detalhado. Acreditamos que a 

melhor forma de tentar entender o objeto era vivenciar e acompanhar a experiência dos 
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ouvintes no lócus em que o fenômeno ocorria. Partimos da estranheza e da curiosidade para 

realizar uma observação não-participante na cidade de São Paulo, na qual optamos por 

acompanhar, à distância, os habitantes da cidade. O critério assumido para esta primeira 

observação era que o indivíduo deveria estar escutando música em um dispositivo móvel.  

 Era necessário, nesta fase, perceber onde o fenômeno desta escuta acoplada ao 

dispositivo acontecia. Para isso foram percorridos diferentes lugares da capital paulista – 

shopping centers (Morumbi, Pátio Paulista, Center Norte, D&D, Metrô Santa Cruz, Metrô 

Tatuapé), linhas e estações de metrô (linha verde, azul e vermelha), ruas movimentadas 

(Avenida Paulista, Oscar Freire, 25 de Março), ônibus, bares, padarias, escolas, universidade, 

dentre outros.  

A fase exploratória da pesquisa durou aproximadamente duas semanas. Na primeira 

semana aplicamos apenas a observação não-participante, como forma de registrar as 

impressões e os fatos percebidos durante este espaço de tempo, utilizando um diário de campo 

para sistematizar a coleta de informações. Ao fim desta primeira semana percebemos que a 

observação era pertinente para apreendermos os comportamentos, mas ela não proporcionava 

o entendimento das intenções no uso destes dispositivos nestes espaços e a relação que os 

indivíduos nutriam com seus dispositivos e com a música que escutavam.    

Dessa forma, na segunda semana passamos, além de observar estes indivíduos, a 

também abordá-los com intuito de realizar uma conversa informal a fim de tentar extrair estas 

outras questões que não eram respondidas pela observação. Consideramos necessário 

evidenciar que a abordagem de indivíduos que estão de passagem, principalmente na rua e no 

metrô, é uma tarefa difícil, pois muitos alegavam que estavam com pressa, atrasados ou que 

tinham um compromisso. Outro ponto que dificultou a abordagem das pessoas era a 

desconfiança, principalmente quando elas descobriam, quando contávamos, que elas já 

estavam sendo observadas. Tivemos inclusive algumas passagens em que as pessoas ficavam 
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indignadas e se sentiam invadidas em sua privacidade e segurança. Um exemplo bem 

inusitado aconteceu na Avenida Paulista, em que, durante o processo de observação, uma 

garota percebeu que estava sendo seguida e parou em um posto policial, de onde apontou em 

minha direção. O policial então fez um gesto para que nos aproximássemos e fomos 

indagados se estávamos realmente seguindo a garota, pergunta a qual respondemos com um 

sim, para a surpresa de ambos. Tivemos que nos identificar como pesquisador e explicar para 

os dois sobre a pesquisa, mostrando as anotações para comprovar o fato. Este acontecimento 

foi isolado e não voltou a acontecer, mas muitas vezes tivemos dificuldade de encontrar quem 

quisesse responder às questões. Por outras vezes, tínhamos pessoas interessadas pelo tema que 

se mostravam solícitas e despendiam um tempo considerável respondendo a entrevista.  

Ao final destas duas primeiras semanas, realizamos as transcrições destas conversas, 

que foram registradas, com a permissão dos entrevistados, com um gravador digital e 

organizamos os dados do diário de campo. Pontos importantes emergiram, fazendo com que 

mudássemos o foco da pesquisa, confirmássemos algumas dúvidas em relação à metodologia 

e refutássemos algumas das hipóteses iniciais. 

A primeira questão que os dados da pesquisa trouxeram foi que os indivíduos não 

centravam os seus discursos no dispositivo, mas sim na escuta e nas funcionalidades e 

benefícios para o seu cotidiano. Isso nos fez repensar o objeto de pesquisa, pois a centralidade 

da transformação relacionada ao consumo de música não estava focada no dispositivo, mas 

sim nos hábitos de fruição musical que ele era capaz de proporcionar. Esta forma de escuta 

estava, nas palavras dos próprios entrevistados, ligados ao estilo de vida – “urbano”, 

“agitado”, “em movimento”. A segunda questão, evidenciada de forma contundente, foi o 

deslocamento e a escuta da música como companhia durante o trajeto. Diante destas novas 

perspectivas dadas pela pesquisa exploratória, deslocamos a ênfase da pesquisa do dispositivo 

para a escuta acoplada pelos dispositivos móveis e imputamos também a perspectiva de um 
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nomadismo que parece engendrar o viver urbano contemporâneo, não esquecendo o papel que 

a indústria da música exerce na adoção dos hábitos e dos dispositivos. Ao final da pesquisa 

exploratória tínhamos o objeto definido como: “as estratégias da indústria da música para a 

escuta nômade na cena urbana”.    

No tocante à metodologia, a fase exploratória nos foi especialmente útil para testar 

procedimentos para a coleta de material empírico. Como já mencionamos anteriormente, a 

observação não-participante nos permitiu notar itinerários, comportamentos e efeitos de 

sociabilidade e de autonomização dos indivíduos nos espaços urbanos, quando acoplados aos 

seus aparelhos de escuta de música digital. Porém não nos respondia as perguntas sobre quais 

ações os indivíduos realizavam nos seus aparelhos, quais as suas motivações e intenções e 

quais eram as suas condutas ao adquirir música em seu formato digital (pois este ato muitas 

vezes não é feito na rua e sim em casa, ligado aos seus computadores pessoais). O uso de 

conversa gravada, mesmo que não sistematizado nesta etapa, nos forneceu narrativas que se 

tornaram valiosas e que, de forma combinada à observação, conseguiram nos dar um 

panorama do fenômeno de forma mais completa. 

Por fim, a exploratória nos permitiu refutar algumas questões e hipóteses. Pensávamos 

que a escuta nômade fosse um fenômeno eminentemente jovem, ou mais diretamente ligado à 

questão das culturas juvenis. Observamos, porém, que a escuta de música em dispositivos 

móveis está disseminado diversas faixas etárias. Uma das evidências desse comportamento 

generalizado são os ringtones utilizados nos celulares, que indicam a chegada de uma 

chamada telefônica, utilizando músicas ou trechos destas. Este tipo de personalização do 

dispositivo pode ser baixada (download) das mais diversas maneiras e está presente em 

celulares pertencentes desde a crianças até pessoas idosas.   

No mais, no início desta pesquisa pretendíamos nos concentrar nos celulares, pois nos 

parecia que eram eles os aparelhos utilizados com mais freqüência para a escuta de música. 
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No entanto, a escuta nômade, como será colocado ao longo da pesquisa, parece formar uma 

“ecologia de dispositivos”, uma vez que, como nos colocam os entrevistados, “tem um 

aparelho para cada coisa”. Diante disto, estendemos o nosso campo de observação para 

abranger os notebooks, tocadores de MP3, celulares, iPod, entre outros aparelhos utilizados de 

diferentes maneiras, em diferentes lugares e com diversas intencionalidades.  

Com o objeto definido e a pesquisa exploratória finalizada, pudemos delinear de forma 

definitiva como realizaríamos a coleta do material empírico. 

 

II – Delineamento da Metodologia 

 

Para o cumprimento dos objetivos propostos para esta dissertação, utilizamos três 

procedimentos para a coleta de dados – a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a 

pesquisa de campo.   

A pesquisa bibliográfica teve um duplo objetivo. O primeiro foi levantar e conhecer o 

atual estado do conhecimento acerca do tema da nossa pesquisa e suas interconexões com 

outros campos de conhecimento. De acordo com Lakatos e Marconi: 

 
a pesquisa bibliográfica [...] abrange toda a bibliografia já tornada pública em 
relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, 
livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, etc., até meios de 
comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisual. Sua 
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito, 
dito ou filmado sobre determinado assunto. (LAKATOS E MARCONI, 1991, p. 
183) 

 

Diante da pluralidade de temas que se interconectam com o objeto de pesquisa, 

formulamos um roteiro para nos guiar quanto às referências bibliográficas. Apoiados na 

pertinência para o trabalho, nas indicações feitas pelo professor orientador e pelos demais 

docentes do programa, procuramos escolher autores legitimados no campo da comunicação, 



17 
 

do consumo e das ciências sociais que nos ajudassem na compreensão do fenômeno sobre o 

qual nos debruçamos.  

O segundo objetivo era levantar material midiático sobre as estratégias da indústria da 

música que utilizassem dispositivos móveis. Realizamos de forma sistematizada, durante toda 

a duração do processo de pesquisa, o esquadrinhamento de revistas, jornais, sites da internet 

com material sobre atividades promocionais que fizessem uso dos dispositivos móveis e 

novas iniciativas as quais indicassem novos modelos negócio ligadas à música digital. 

Acompanhamos também o lançamento dos novos dispositivos móveis, com foco em 

funcionalidades ligadas à escuta. As tentativas de fechar o escopo em determinados veículos 

de comunicação falharam, uma vez que a oferta deste material midiático não é encontrada de 

forma sistematizada em nenhum veículo específico. 

Já a pesquisa documental contribuiu para este trabalho por nos oferecer outra fonte de 

informações, uma vez que os dados deste tipo de pesquisa são primários, ou seja, não têm 

qualquer tratamento prévio. Nesta dissertação, utilizamos dados advindos de órgãos públicos, 

associações e relatórios publicados por institutos de pesquisa a respeito da internet, celulares, 

dispositivos móveis e consumo de música digital.  

 

III – Pesquisa de Campo  

 

Optamos por realizar uma abordagem de cunho etnográfico adaptado ao campo da 

comunicação; ou seja, utilizamos alguns procedimentos de coleta de material advindos da 

sociologia e da antropologia que nos permitiram cumprir nossos objetivos. Para a realização 

da pesquisa etnográfica, alguns autores se tornaram, além de referencial teórico, uma 

inspiração em sua forma de olhar para os indivíduos, para o cotidiano, para os fenômenos 

comunicativos e para a cidade. A descrição feita por Simmel (1976) da cidade e da relação 
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entre os indivíduos, no começo do século XX, é reveladora do início do processo de 

intervenção do capital, do papel da técnica no cotidiano e da angústia da falta (ou excesso) de 

referentes presentes nas grandes cidades. Em outra linha, Walter Benjamin (2000b, 2006), 

com as suas descrições das passagens parisienses, dos objetos e dos relacionamentos que 

aconteceram no dia-a-dia, nos aporta uma perspectiva do flâneur8

Numa perspectiva mais contemporânea temos o pesquisador italiano Massimo 

Canevacci (2004), que nos fornece uma visão pós-moderna e explana sobre o uso da 

antropologia visual como método para entender os fenômenos comunicacionais na cidade. Já 

o pesquisador latino-americano Jesús Martin-Barbero (2004) nos propõe uma visita aos 

espaços urbanos da América Latina que, no seu ponto de vista, são fragmentados e abrigam 

diversos estilos de vida. Para ele, além do ato de olhar, é necessário revisitar as narrativas dos 

moradores, como forma de tentar mapear a cidade de forma cognitiva e não mais espacial.  

. Com o olhar minucioso 

sobre a cidade, o autor parece mergulhar na multidão, mas, ao mesmo tempo, consegue tirar a 

cabeça do turbilhão de idéias, imagens e vozes para fazer uma análise e nos contar uma 

narrativa de uma Paris do século XIX em plena mudança.  

Beaud e Weber (2007, p.192-193), estudiosos das áreas da sociologia e da 

antropologia, afirmam que existem três condições para a pesquisa etnográfica: o 

interconhecimento, a reflexidade e a longa duração. Precisamos aqui fazer algumas 

considerações ou mudanças para que se torne possível utilizar estas regras no campo da 

comunicação. 

O interconhecimento, segundo os autores, “designa um conjunto de pessoas em relação 

direta uma com as outras ou, mais exatamente, que dispõem sobre as outras de certo número 

de informações nominais” e completa afirmando “que para fazer funcionar a dinâmica da 

pesquisa, a transformação do pesquisador em aliado ou inimigo potencial, a possibilidade de 
                                                 

8 O flâneur pode ser entendido, a partir das escrituras de Walter Benjamin, como uma postura para olhar a vida 
urbana, em que ao mesmo tempo em que imerge na vivência da cidade, ele adota também uma postura crítica 
acerca de temas como: velocidade, uniformização e anonimato. 
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encadear entrevistas e de observar as interações pessoais”. Esta foi a condição mais difícil de 

ser transposta, pois pesquisamos não somente o aspecto relacional entre indivíduos, mas 

propusemo-nos também a observar a relação entre os artefatos técnicos (dispositivos móveis), 

os indivíduos e o ambiente que os circundam. 

A grande questão da etnografia é a observação da interação e o uso dos procedimentos 

de coleta de materiais sistematizados e em loco. Podemos lembrar aqui da produção de Walter 

Benjamin (2000a) que realiza de forma primorosa o relato sobre alguns objetos em mutação e 

sobre as mudanças que são propiciadas por eles no cotidiano. Para justificar este 

posicionamento utilizamos as palavras de Beaud e Weber (2007, p.218), contidas no posfácio 

da segunda edição do seu livro, que por sua vez se basearam na fenomenologia de Merleau 

Ponty, afirmando que “coisas, lugares e reações fundam, a um só tempo a dignidade pessoal e 

a singularidade individual, mas ancoram também a percepção no corpo”. Por fim, os autores 

justificam a utilização da pesquisa etnográfica, que pode ser fundada nos objetos e lugares: 

 
O território pessoal e ao mesmo tempo subjetivo (é a pessoa que por seus 
gestos, por seu corpo, apropria-se desse local, material (é de espaço físico e de 
objetos que se trata: de decoração, fotos, ferramentas de trabalho, objetos 
adaptados aos corpos de seus usuários) e intersubjetivo (os outros me 
identificam com esse lugar, reconhecem uma correspondência entre mim, essas 
coisas, esse espaço), pois julgam-me julgando minhas coisas e meu espaço. A 
estima de si é também julgamento sobre essa extensão do “eu”, do “nós”: é o 
que mostra a observação dos jardins, das casas, dos carros, dos escritórios, de 
todos esses espaços apropriados que valem pelos seus ocupantes. (BEAUD; 
WEBER, p.219) 

 

A reflexidade, diferente do interconhecimento, é uma condição focada no pesquisador 

e não no objeto de pesquisa, uma vez que “ele deve analisar o que se passa relacionando-o ao 

que faz”. Beaud e Weber (2007, p.193) afirmam que é necessário um distanciamento do 

pesquisador caso a pesquisa seja realizada em um campo familiar ou, como nos ensina 

Benjamin (2000b), é necessário que estejamos “numa distância apropriada e num ângulo 

favorável” para perceber a experiência do outro. 
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A última condição para a pesquisa etnográfica é a que Beaud e Weber (2007, p.194) 

chamam de “longa duração”. Há um entendimento dos autores, sobre a necessidade de uma 

imersão no campo de pesquisa para reconhecer quem são os atores sociais ali presentes, quais 

são as funções dos lugares em observação e as dinâmicas de interação.   A pesquisa durou 

aproximadamente cinco meses e foram aproximadamente 80 horas para as observações e 

entrevistas em para todos os lugares pré-determinados O nosso procedimento em relação à 

duração era permanecer nos lugares escolhidos para observar as interações e redigir o diário 

de campo. Quando notávamos a repetição nas formas de interação e o local se mantinha sem 

nenhuma novidade, passávamos a outro. O que nos aconteceu algumas vezes foi observar 

incongruências entre lugares similares, levando-nos a retornar aos lugares já observados para 

verificar se determinada prática ali se repetia.  

Como ferramenta para a coleta de material, utilizamos a observação não-participante e 

a realização de entrevistas semi estruturadas. A observação não-participante, assim como a 

pesquisa exploratória, serviu para mapear itinerários, efeitos de sociabilidade e 

comportamentos dos indivíduos nos locais de observação.  O material recolhido foi registrado 

em um diário de campo, em que constam horários, locais e descrição das cenas como 

observadas pelo pesquisador. 

As entrevistas partiram do processo de observação. Abordamos diversos indivíduos 

que escutavam música e manipulavam os dispositivos móveis. Seguimos um roteiro9

É nesse sentido que buscamos as narrativas dos paulistanos, que nos contaram sobre a 

sua cidade e suas perspectivas de forma conectada aos dispositivos móveis, à escuta de 

 semi 

estruturado, mantivemos um tom de conversa informal, apesar de nos identificamos como 

pesquisadores de mestrado e revelarmos para que finalidade as informações fornecidas seriam 

utilizadas.  

                                                 
9 O roteiro encontra-se no anexo A. 
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música e aos rituais diários. Martín-Barbero (2004, p. 277) propõe uma reavaliação das 

experiências e narratividades, baseada nos textos de Certeau e Canevacci, lembrando que “as 

pistas de fissuras faz possível des-cobrir outra visão e outra dinâmica as quais se gestam 

outras ordens”.  

As escolhas dos locais para a coleta de material tiveram como ponto de partida a 

observação realizada durante a pesquisa exploratória. Buscamos lugares onde se 

concentravam adeptos da prática da escuta nômade, delimitando-os: i) nas ruas; ii) em 

shoppings centers e; iii) em estações e vagões de metrôs. 

Sendo as ruas lugares de passagem e trânsito, buscamos aquelas com grande fluxo de 

transeuntes e que tivessem características e vocações diferentes. Concentramos os nossos 

esforços nas Av. Paulista, Av. Luis Carlos Berrini e na Rua 25 de Março. A Av. Paulista é um 

lugar que concentra uma série de atividades diversificadas. Existe uma mancha de 

entretenimento10

Os shoppings são lugares de grande fluxo de indivíduos, onde se despende muito 

tempo em atividades ligadas ao consumo e ao lazer. Como enfatiza a pensadora argentina 

Beatriz Sarlo (2006), o shopping center é uma miniatura da cidade, onde podemos encontrar 

um espaço estrategicamente criado para o consumo. Neles acontecem muitos dos encontros 

que antes ocorriam nas praças e nas ruas.   

 que congrega boates, museus, cinemas e bares; a sede de muitas empresas 

multinacionais; assim como cursinhos pré-vestibulares, escolas e universidades. A Av. Luiz 

Carlos Berrini tem vocação comercial e congrega, em sua maioria, escritórios. O Shopping 

D&D também está localizado nesta região. Por último, a Rua 25 de Março funciona como 

local de compras popular, concentrando lojas de diversos ramos comerciais.     

A coleta de material se deu em dois shoppings para que fossem observados públicos 

distintos. O Shopping Morumbi, na zona sul, tem um grande fluxo de executivos e indivíduos 
                                                 

10  A mancha de entretenimento é um conceito utilizado por Magnani e Cantor (2007) para determinar uma área 
geográfica da metrópole que congrega estabelecimentos de entretenimento tais como: bares, cinemas e casas 
noturnas.  
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de alta renda. Já o Shopping Center Norte, localizado na Zona Leste, parte menos favorecida 

da cidade, atrai um público mais diversificado, por ser maior e próximo ao metrô. Foi possível 

flagrar cenas de socialização em praças de alimentação, filas de cinemas ou mesmo nas lojas e 

corredores.  

Por fim, o metrô é um dos meios de transporte mais utilizados em São Paulo onde 

circulam milhares de pessoas todos os dias. Neste espaço, os dispositivos móveis podem ser 

observados em maior quantidade. A coleta do material empírico foi realizada nas linhas azul 

(Jabaquara - Tucuruvi) e verde (Alto do Ipiranga - Vila Madalena), por cruzarem as regiões 

centrais e de maior fluxo em São Paulo. 

Estrutura do trabalho 

 

No primeiro capítulo desta dissertação propomos aprofundar os três eixos apresentados 

na descrição do objeto, pois funcionam como uma explanação das condições e vetores que 

conduzem ao fenômeno da escuta nômade.  Apresentaremos a cidade de São Paulo, como 

uma cidade globalizada, cuja estrutura física está enlaçada às redes telemáticas, que 

funcionam como uma infra-estrutura de acesso global e como contexto em que a escuta 

nômade floresce. Aprofundaremos e procuraremos entender ainda o papel dos dispositivos 

móveis no cotidiano e o papel da indústria da música dentro deste contexto. Por último 

articulamos estas bases para demonstrar e conceituar a escuta nômade e os novos rituais 

cotidianos que surgem em torno desta prática. 

O segundo capítulo versa sobre a escuta nômade nos lugares de trânsito em São Paulo. 

Aqui aportamos o material empírico coletado durante a pesquisa de campo. Analisaremos a 

escuta, a relação dos indivíduos e suas conseqüências na rua, no metrô e no carro na cidade de 

São Paulo.  
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No terceiro capítulo destacamos as estratégias adotadas na indústria da música, nas 

fabricantes de celulares e nas operadoras de telefonia móvel, que fazem uso da escuta 

nômade.  

Nas considerações finais apontamos alguns pontos para reflexão, assim como, futuros 

desdobramento para esta pesquisa. 
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1 – A CIDADE, OS DISPOSITIVOS MÓVEIS E A INDÚSTRIA DA 

MÚSICA COMO CONDIÇÕES PARA A ESCUTA NÔMADE 

Lock it, fill it, call it, find it, 
View it, code it, jam, unlock it, 

Surf it, scroll it, pose it, click it, 
Cross it, crack it, switch, update it, 

Name it, read it, tune it, print it, 
Scan it, send it, fax, rename it, 

Touch it, bring it, pay it, watch it, 
Turn it, leave it, start, format it 

Technologic, Technologic 
Technologic (Daft Punk, 2004) 

 

Neste capítulo trataremos de algumas condições para a ocorrência da escuta nômade. 

São Paulo é o pano de fundo onde coletamos os nossos dados empíricos e onde pudemos 

perceber o fenômeno. Os dispositivos móveis dão condições materiais, simbólicas e 

tecnológicas que propiciam ao indivíduo novas formas de viver o movimento compulsório da 

cidade como ciborgue. A indústria da música nos mostra as condições, principalmente as 

mudanças dos consumidores e das gravadoras em relação à mudança do ambiente 

tecnológico, em que algumas práticas de consumo têm as suas características ancoradas.. Por 

fim, explicamos o funcionamento desta postura de escuta. 

 

1.1 SÃO PAULO – CIDADE CONECTADA 

 

Somos contemporâneos das intensas transformações no funcionamento das grandes 

cidades globalizadas, catalisadas pelos meios de transporte, novas formas de comunicação e 

tecnologias. Os modos de fazer, viver e pensar são engendrados por estes aspectos que 

radicalizam diversas questões trazidas pela modernidade, tais como novos regimes de espaço-

tempo, dificuldades de conviver nos espaços públicos, novas formas de reconhecimento e 
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novos modos de trabalho, que modificam o sujeito, os conceitos e os modelos de produção 

capitalista no século XXI. 

Martín-Barbero (2004) aponta que as capitais latino-americanas, no seu processo de 

modernização, passaram por três dinâmicas distintas e complementares - o desejo e a pressão 

por melhores condições de vida, a intensificação da cultura do consumo e a evolução da 

tecnologia. O processo de crescimento e modernização da cidade de São Paulo e seu 

enlaçamento com a mídia remontam à década de 1930. São Paulo, neste período pós Primeira 

Guerra, fazia a transição entre capital agroexportadora para se tornar um pólo industrial.  A 

cidade, segundo Silva (2004), teve um crescimento horizontal muito rápido, que logo 

desencadeou problemas ligados aos deslocamentos urbanos e à falta de transporte público. O 

rádio comercial já era realidade no Brasil e anunciava produtos para uma massa de operários 

aptos a consumir e ávidos por novidades.   

No período entre 1950 e 1985, o processo de crescimento e de verticalização da 

cidade de São Paulo se acentua. Villaça (2004, p.147) também aponta que é nesse período que 

a “Grande São Paulo assume um perfil decididamente moderno, passando de metrópole 

industrial a megalópole terciária, e tornando-se, não apenas em tamanho, a primeira cidade do 

país.”.  Há também o adensamento das periferias, a criação de bairros periféricos com 

autonomia própria e a conurbação com outras cidades vizinhas (como, por exemplo, Santo 

André, São Bernardo, Diadema e Osasco que eram no início pólos industriais), devido à 

intensa imigração de outras partes do país. A cidade ganha novas espacialidades e se agravam 

os problemas relacionados aos transportes urbanos, apesar dos esforços de criação do metrô e 

do aumento da frota de ônibus. É possível observar que começa a se formar uma concentração 

de negócios internacionais localizada na Av. Paulista, como parte do processo de 

mundialização do capital e das empresas. Há também um ajustamento dos indivíduos às 

mudanças relacionadas ao espaço urbano e ao consumo. A lógica do processo de identificação 
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social é alterada, dado que, anteriormente, tal processo tinha suas raízes no feudalismo, que 

privilegiava uma identidade ligada ao território e onde estavam contidas as suas respectivas 

redes afinitárias.  O consumo, em interface com a mídia, amplifica o seu poder como uma 

forma de identificação e de comunicação entre os indivíduos, apontando a cidade como 

território estranho e de circulação, permeada por uma mundialização em que o deslocamento 

de pessoas, indivíduos e capital começava a se tornar global. Deslocar-se na cidade se torna 

um modus operandi para dar conta das novas tarefas e funções advindas da modernidade, 

como aponta o historiador Sevcenko: 

 
Nessas grandes metrópoles em rápido crescimento, todos vieram de algum 
outro lugar; portanto, ninguém conhece ninguém, cada qual tem uma história 
à parte, e são tantos e estão todos o tempo todo tão ocupados, que a forma 
prática de identificar e conhecer os outros é mais rápida e direta: pela 
maneira como vestem, pelos objetos simbólicos que exibem, pelo modo e 
pelo tom com que falam, pelo seu jeito de se comportar. (SEVCENKO, 
2001, p.63-64) 
 
 

O Brasil, desde os anos 1950, tem transmissões televisivas e os meios de comunicação 

de massa (como a cinema, televisão, rádio e impressos) se tornaram a principal fonte de 

informação e de entretenimento. A simbiose entre a mídia e a cidade se estreitou, ao passo 

que as mídias de massa passaram a funcionar de forma mediadora entre o trabalho e o tempo 

ocioso, trazendo à tona, de forma acoplada ao entretenimento, novos estilos de vida, que 

perpassam o cotidiano. Com o cinema e a indústria fonográfica polarizados pelos Estados 

Unidos durante a II Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, passaram a circular novos tipos 

de representação e novos modelos de comportamento na cidade. O R&B, o Rock, o 

movimento punk e os seriados e filmes sobre os Estados Unidos tiveram a sua veiculação 

intensificada nas décadas subseqüentes. Não esqueçamos, porém, que esta é a época do 

surgimento da Bossa Nova, da Tropicália e de movimentos de contracultura à ditadura militar 

instalada no país.  
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Não obstante, é também neste período que se inicia o enlaçamento entre a infra-

estrutura urbana e as redes telemáticas. O setor de telecomunicações no Brasil era 

pulverizado, já que existiam muitas empresas privadas provedoras deste tipo de serviço que 

não se intercomunicavam, tornando o serviço ineficiente de modo geral. Durante a ditadura 

militar, época do chamado “milagre econômico”, houve um alto investimento de capital com 

intuito de criar uma infra-estrutura sólida para o país. O governo comprou as empresas de 

telefonia e implantou o modelo vigente na Europa – o monopólio estatal. A Telebrás, empresa 

criada para regular e controlar este setor, estabeleceu empresas em cada estado da federação e 

normalizou as ligações interestaduais e internacionais.  

Na década de 1970, o Brasil começa a importar os primeiros computadores e a 

incentivar a pesquisa sobre microinformática nas universidades federais. Para entendermos as 

implicações e as motivações deste processo de enlaçamento entre cidade e infra-estrutura 

telemática, recorremos à história mundial da microinformática, que é desmembrada em quatro 

fases por Lemos (2002, p.12). A primeira fase é marcada fortemente por um 

“desenvolvimento de domínios científicos”, tais como a cibernética, a inteligência artificial, a 

teoria da auto-organização dos sistemas, a tecnologia de comunicação de massa e a própria 

telemática. Uma segunda fase, que abrange as décadas de 1960 e 1970, tem como principal 

característica “os sistemas centralizados ligados às universidades e à pesquisa militar”. Aqui 

foi embrionada a internet como uma nova forma de comunicação, de circulação e de 

armazenamento de dados. Um terceiro momento, na década de 1980, é o da popularização do 

computador pessoal (PC) e das redes telemáticas, quando a internet começa a ganhar os 

contornos e as características de como a conhecemos hoje. Apesar da pesquisa nacional, a 

popularização dos computadores e uso comercial da Internet só se concretiza no Brasil na 

década de 1990 devido à política de reserva de mercado ligada à área de informática e 

tecnologia iniciada com a ditadura militar e que só termina no mandato do presidente Collor. 
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A economia industrial vai, pouco a pouco, interagindo com a economia pós-

industrial, que começa a se tornar mais líquida, descentralizada e informacional.  A infra-

estrutura montada nas décadas anteriores dá condições para que, a partir da década de 1990, a 

cidade de São Paulo se torne referência na América Latina como pólo financeiro, cultural, 

tecnológico e de serviços. Esse processo é acelerado pela política econômica neoliberalista 

brasileira que controlou a inflação e estabilizou a economia, tornando o país atraente para as 

empresas e investidores estrangeiros. Como Rolnik enfatiza:  

o novo modelo econômico produz uma inserção diferenciada com o resto do 
país. Enquanto em meados do século XX a São Paulo era a locomotiva que 
puxava o Brasil, a São Paulo da reconversão econômica é um dos nós da 
conexão da economia nacional com o resto do mundo e, principalmente, a 
grande rede de gestão de fluxos financeiros. (ROLNIK, 2004, p.172) 

 

No entanto, é somente no período a partir de 1995 que vimos a infra-estrutura de 

telecomunicações mudar significativamente e dar um salto qualitativo. O processo de 

privatização instaurado pelo governo Fernando Henrique Cardoso culmina no fim do modelo 

estatal até então vigente. Instalam-se no país diversas empresas privadas, apoiadas em um 

aparato jurídico que incentivava a transição da estrutura monopolista para outra de caráter 

competitivo. Um novo parque de empresas de telefonia fixa e móvel 11

É nesta fase que o país, e conseqüentemente São Paulo, entra no que Lemos (2002) 

denomina de era do computador coletivo (CC) ou quarta fase da história da microinformática. 

Ela é marcada por uma generalização da Internet, repercutindo em todas as instâncias das 

nossas vidas. Entende-se aqui por Internet o conglomerado de redes em escala mundial de 

milhões de computadores interligados que permite, hoje, o acesso a informações e à 

transferência de dados entre eles. Ela ganhou seu formato atual através da padronização do 

 passa a oferecer 

serviços de dados e voz.  

                                                 
11 A tecnologia de telefonia começou a ser implementada pelas Embratel em 1992. Devido aos recursos escassos, 
como conseqüência da crise brasileira naquela época, não conseguiam atender a demanda por este serviço. 
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protocolo de troca de dados (TCP/IP) e da introdução da interface www12

Lemos (2005) nos apresenta ainda, em um trabalho posterior, um quinto movimento 

ou fase, denominada de “era da conexão”, em que o autor afirma haver uma profusão de 

dispositivos móveis e portáteis com capacidade computacional e de conexão com a Internet. 

Há também as redes telemáticas ubíquas que fornecem essa conectividade. Os computadores 

coletivos móveis (CCm), nas figuras dos PDA

, que utiliza gráficos 

e uma linguagem baseados em ícones, que a torna mais amigável e intuitiva para o usuário do 

que as mais antigas, em que era necessário conhecer a linguagem específica dos softwares a 

serem utilizados. Estes fenômenos propiciaram a criação de um novo espaço de encontro, 

relacionamento e comunicação: o ciberespaço. A partir do encontro e da convergência entre o 

social e o tecnológico surge a cibercultura, que propicia novas formas de compartilhamento 

simbólico, redes afetivas e formas de cognição. (LÉVY, 2002) 

13

Partindo deste ponto, introduzimos um conceito que perpassa este novo paradigma 

informacional – o espaço de fluxos. Castells (1999) nos chama atenção para centralidade que 

as redes ganham na contemporaneidade, que tenta dar conta da lógica espaço-temporal em 

que os indivíduos das cidades conectadas vivem:  

, laptops, agendas eletrônicas e 

principalmente os celulares, têm ganhado um papel central dentro do cotidiano dos indivíduos 

contemporâneos. Com estas novas condições, há transformações nas práticas sociais a partir 

da apropriação destes dispositivos, alterando a vivência do espaço urbano e a forma como a 

informação é produzida, transmitida e consumida. Aqui, nesta nova prerrogativa, não seria 

mais o indivíduo que procura a rede, mas é esta rede que procura o indivíduo, utilizando uma 

diversidade de tipos de conexão sem fio ou wireless para acessar o ciberespaço.  

 
Proponho a idéia de que há uma nova forma espacial característica das 
práticas sociais que dominam e moldam a sociedade em rede: o espaço de 

                                                 
12 A World Wide Web é uma sistema que interconecta as páginas de hipertexto utilizando a Internet. Permite 
visualizar, som, imagem e texto. 
13 PDA – Personal Digital Assistant – Aparelho móvel dotado de capacidade computacional reduzida. 
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fluxos. O espaço de fluxos é a organização material das práticas sociais de 
tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos. Por fluxos, entendo 
as seqüências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e 
interação entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por atores 
sociais nas estruturas econômicas, política e simbólica da sociedade. 
(CASTELLS, 1999) 

 

Na confluência entre sociedade, tecnologia e cultura é necessário pensar a capital 

paulistana como um novo território conectado, transpassado por redes de fibras óticas e redes 

sem fio que nos oferecem uma nova gama de possibilidades, abrindo as suas fronteiras e 

significados para fluxos globais. Estas mudanças colocam em xeque o conceito de cidade, 

como é possível notar a partir da tentativa de muitos autores das áreas da geografia, da 

filosofia, da sociologia, dentre outras em criar conceitos que abarquem todos os âmbitos da 

cidade conectada. 

São Paulo pode ser vista como uma MegaCidade, de acordo com a proposta de 

Castells (1999), com mais de 10 milhões de habitantes e grandes proporções territoriais, que 

funciona conectada em uma escala global e age como centro nervoso do dinamismo social, 

cultural, econômico e tecnológico. Ela se configura como um dos nós da economia global  

que concentram as funções administrativas, estratégicas e produtivas.  Em consonância com 

Castells, o sociólogo francês François Ascher (1998), que estuda as novas formas de viver nas 

cidades contemporâneas, afirma que a Metápolis se tornou um lugar de mobilidade, em que as 

relações pessoais estão enfraquecidas, uma vez que devem dar conta de uma quantidade maior 

de redes que se ligam a fluxos desterritorializantes. Já André Lemos, amplia o conceito de 

Castells, para mostrar a cidade como constructo social, cujo funcionamento está entremeado 

com a infra-estrutura das redes telemáticas, que são capazes de criar novas formas de 

relacionamento entre os indivíduos. Desta maneira altera-se a forma de vivenciar a cidade e, 

também, as interfaces com os espaços urbanos. Do acoplamento simbiótico da MegaCidade 

com as redes telemáticas, surge o que Lemos (2004) denomina de cidade-ciborgue: 
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A cidade-ciborgue é a cidade da cibercultura, preenchida e complementada 
por novas redes telemáticas – daí derivadas (Internet fixa, wireless, celular, 
satélites, etc) – que se somam as redes de transportes, de energia, de 
saneamento, de iluminação e de comunicação. Devemos compreender a 
cidade-ciborgue como híbrido, composto de redes sociais, infra-estruturas 
físicas, redes imaginárias, constituindo um organismo complexo, cuja 
dinâmica está acoplada às novas tecnologias da cibercultura, próximo a 
metáfora do ciborgue. A cidade sempre foi um artifício e hoje essa 
artificialidade está presa nas garras do digital. (LEMOS, 2004, p.2) 

 

Gostaria de retomar aqui a questão das redes sem fio, que são importantes para este 

estudo. Entendemos as redes sem fio ou wireless, como a transmissão de voz e dados através 

de ondas de rádio, luz ou outra tecnologia que dispense o cabeamento convencional. 

Classificamos aqui as redes sem fio em três tipos que recebem nomenclaturas diferentes, pois 

apresentam características diferentes, dependendo da tecnologia empregada e da fonte 

emissora. As primeiras redes sem fio, a disposição para o mercado consumidor, foram 

desenvolvidas para a telefonia móvel, que em um primeiro momento eram utilizados apenas 

para a comunicação de voz. Durante a evolução das redes móveis, foram agregados serviços 

de dados, os quais tiveram início com a adoção do SMS 14

As redes sem fio denominadas de locais ou domésticas são outro tipo de rede que 

estão mudando a configuração das cidades e propiciando novas práticas sociais. A rede wi-fi

 pelos jovens, serviço que 

catequizou os usuários para a utilização do celular como um dispositivo capaz de 

disponibilizar outras funções que não só a de ligações de voz. (STEINBOCK, 2000)  

15

                                                 
14 SMS significa Short Message Service, que é um serviço de transmissão de mensagem com capacidade de até 
160 caracteres. Pode ser utilizado para entregar conteúdo multimídia, tais como: ringtones, vídeos, etc.  

 

doméstica ou local permite que um computador ligado a um roteador wireless, possa 

reproduzir a conexão recebida via cabo, em formas de ondas eletromagnéticas em uma 

pequena área geográfica, permitindo a conexão à Internet. Estas redes que extrapolam as 

paredes das casas, empresas e estabelecimentos comerciais podem prover conexão aos 

15  É uma abreviação para Wireless Fidelity, redes de ondas eletromagnéticas geradas por um roteador, que 
permitem a conexão de múltiplos computadores com esta tecnologia para o acesso à Internet sem a necessidade 
de cabos.  
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dispositivos habilitados para esta função, propiciando acesso ao ciberespaço de forma paga ou 

gratuita (dependendo da fonte emissora). Uma das tecnologias mais recentes é o Wi-MAX, 

ainda em processo de instalação em São Paulo, que funciona de forma similar a um roteador 

wireless, só que com uma potência muito maior, ou seja, fornece uma área maior de cobertura 

e, com isto, promove o surgimento de cidades inteiramente conectadas.  

Existem ainda o que chamamos neste trabalho de redes de proximidade, as quais 

utilizam as tecnologias de raios infravermelhos e bluetooth16

Estes tipos de redes promovem uma mudança na perspectiva da cidade, em que o seu 

espaço físico ganha, de forma superposta, uma dimensão informacional. Na época em que 

apenas os computadores ligados a redes por meio de cabos podiam se conectar a internet, o 

indivíduo ainda estava preso ao local físico onde aquele terminal estava localizado.  Na era da 

conexão esta questão se complexifica, pois o indivíduo passa a estar mergulhado em ondas 

eletromagnéticas capazes de trazer e levar informações em forma de voz, dados, texto, música 

e vídeo de forma deslocalizada. (KATZ, 2008; LEMOS, 2004) 

. A sua principal funcionalidade é 

a transferência de arquivos, de forma sem fio, a curta distância; seu uso substituí os fios 

dentro de espaços fechados e propicia a conexão dispositivo-dispositivo (ambos os aparelhos 

precisam ter a mesma tecnologia). No dia-a-dia são utilizadas para a entrega (download) de 

material promocional e para a troca de arquivos entre usuários (principalmente de forma 

móvel). 

Podemos observar nas ruas da capital paulistana, indivíduos caminhando com a cabeça 

baixa, digitando freneticamente mensagens de texto no celular, ou ao telefone, marcando 

encontros em outro lugar da cidade, ao mesmo tempo em que realizam outras tarefas como 

esperar na fila do banco, pagar contas, fazer compras. Como afirmam Caron e Caronia (2007), 

                                                 
16 Bluetooth é um padrão de transferência de dados, que utiliza uma freqüência de rádio de curto alcance 
globalmente não licenciada. Esta tecnologia tem a capacidade de criar pequenas redes de curto alcance e, hoje, 
está incorporada aos computadores pessoais e a uma diversidade de dispositivos móveis. 
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este exemplo nos apresenta o paradigma de plurilocalização, ou seja, o indivíduo pode estar 

em vários lugares ao mesmo tempo, conectado ao espaço de fluxos da cidade ou ao 

ciberespaço por meio das redes sem fio e, ao mesmo tempo, no lugar físico em que a pessoa 

se encontra. Weissberg (2004, p.121-122) enfatiza que a Internet não dissolve a noção de 

lugar, mas a retrabalha, e também que os sistemas não mais contrapõem (e nem procuram 

contrapor) distância e presença, mas, que na verdade, há um processo de hibridação e de 

reforço das comunidades territoriais. No caso das redes sem fio, elas promovem um diálogo 

entre estes dois ‘mundos’, já que as redes criadas dentro do ciberespaço não só reafirmam e 

reforçam as redes presenciais como também trazem uma nova abordagem às redes de 

afinidade. É muito comum escutarmos as pessoas na rua, ao atenderem ou ligarem para 

alguém ao celular, perguntarem: “Onde você está?”. Sobre esta questão Celso17

 

 que é corretor 

de imóveis, nos conta que: 

Eu trabalho na rua. Trabalho com imóveis de luxo, então vou à casa dos 
clientes com o meu carro e levo os clientes para conhecer os 
empreendimentos. Tenho sempre comigo um laptop e três celulares (dois da 
empresa, outro pessoal). A empresa está sempre atrás de mim, minha esposa 
também, então uso o celular. Quando chego no cliente pergunto logo se tem 
wi-fi porque aí conecto no site, mostro a planta, decoração, possibilidades, 
até porque o empreendimento muitas vezes nem existe. Às vezes tou em 
vários lugares fazendo várias coisas, porque estou falando com a minha 
esposa no telefone, conversando com o cliente pra fechar o preço e digitando 
no MSN com meu chefe pra conseguir descontos ou ver possibilidades de 
financiamento com a financeira. É isso, sem conexão não funciono às vezes 
apelo até pras lan-houses, você acredita?  
 

 
Em São Paulo, assim como em qualquer outra cidade-espelho 18

                                                 
17 Celso é casado, formado em administração, corretor de imóveis e tem um filho. Entrevistado no Fran´s Café 
da Av. Paulista. 

, grande parte da 

população precisa se locomover através de grandes distâncias, passando muito tempo em 

trânsito e longe de casa, da família, dos amigos ou mesmo do escritório. Assim, as redes sem 

fio se tornam uma forma de reforço das redes afinitárias reais e funcionam, muitas vezes, 

18 Cidade espelho é um termo que o autor William Gibson utiliza no seu livro Reconhecimento de Padrões para 
mostrar a similaridade entre as cidades de Nova York e Londres. 
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como formas de coordenação do cotidiano, como nos mostra Ling & Yttri (2002) no seu livro 

Mobile Communications. Marina19

 

 nos conta parte da sua rotina e porque o celular é tão 

importante no seu dia-a-dia. 

 Saio de casa cedinho, antes do sol nascer e os meus filho não acordaram 
ainda pra ir pra escola. Faço o café deles e saio. Eu sou faxineira sabe? E 
têm dias que faço duas diária, intão se não posso estar com os meu filho, eu 
ligo pra eles. Assim mata a saudade, mata a vontade. Porque voltar pra casa 
só as veis é só a noite mesmo, então manda menino tomar banho, menino 
fazer dever, menino brigando e marido fazê comida e assim vai.  
 
 

A fala da Marina evidencia, portanto, a questão do deslocamento urbano, já 

mencionada. A extensão territorial de São Paulo é muito grande e a cidade está conurbada 

com outras vizinhas que funcionam muitas vezes apenas como dormitórios, não havendo um 

transporte coletivo eficiente para as áreas mais afastadas do centro. O mal estar causado por 

ficar em um transporte público confinado com outros indivíduos desconhecidos já era 

sinalizado por Walter Benjamin (2000a), fato que se torna mais importante nas MegaCidades 

contemporâneas. Como afirma o pesquisador Louis Wirth: 

  
O necessário movimento freqüente de um grande número de indivíduos num 
habitat congestionado ocasiona atrito e irritação. As tensões nervosas que 
derivam dessas frustrações são acentuadas pelo ritmo acelerado e pela 
complicada tecnologia sob os quais a vida em áreas densas tem de ser vivida. 
(WIRTH, 1987, p.104) 
 
 

Esta movimentação compulsória nos leva a outra questão localizada por Paul Virilio 

(1999, 2006): o tempo na cidade está cada vez mais colonizando o espaço. Este fenômeno 

pode ser evidenciado pela rápida e caótica movimentação humana, de bens culturais e de 

capitais, que está instaurada nas zonas urbanas. Com isso, surgem as “cidades autopistas”, de 

movimentos rápidos, contínuos e compulsórios, em que as pessoas devem se locomover para 

conseguir realizar suas atividades diárias. Esta velocidade faz com que prédios, pessoas, 

produtos e signos surjam e desapareçam na aceleração dos meios de transporte e dos meios de 
                                                 

19 Marina é diarista e tem três filhos com 7, 10 e 12 anos. Foi entrevistada na estação Barra Funda do metrô.  
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comunicação. Nesta vertigem em que as coisas apenas “passam”, não há mais tempo do 

encontro com o outro e temos, então, que ser capazes de ler os signos que nos são expostos de 

maneira rápida e superficial, sendo que, para tal, é necessário que se tenha informação (dos 

signos) e um sensório eficiente.  

É nesse sentido que Bauman (2001) nos demonstra o enfraquecimento dos encontros 

presenciais no território urbano, em que as relações são muito mais demarcadas por 

aglutinações transitórias e afinitárias, mediada em grande parte pela mídia, pela tecnologia e 

pelo consumo, que se tornam eixos de reconhecimento. Como aponta a pesquisadora Rose 

Rocha: 

 
A velocidade compulsória e a aceleração inercial ensinam a viver com 
intensidade absurda o aqui e agora, ocasionando por vezes uma ruptura 
abrupta com o passado, com o mundo das tradições e da memória, até 
mesmo a de curta duração. Neste “presente total” também o porvir perde 
consistência, como se já não mais se tivesse tempo para sonhá-lo e planejá-
lo, como se já não fosse possível parar para construir projetos de longo 
prazo, tamanha a urgência de se dar conta das demandas e das frustrações do 
presente imediato. (ROCHA, 2008, p. 4) 

 

É neste cenário de despacialização, plurilocalização e aceleração do tempo na cidade 

de São Paulo, que gostaria de destacar, a seguir, a centralidade dos dispositivos móveis na 

sociedade contemporânea, uma vez que são eles um dos mediadores entre os indivíduos e o 

ciberespaço, assim como, são também responsáveis pelas novas textualidades tecidas no 

deslocamentos pela cidade.  

 

1.2 NOMADISMOS E DISPOSITIVOS MÓVEIS– PRÓTESES DO 

COTIDIANO 

 

O nomadismo, do qual tentamos dar conta, é o do indivíduo que se locomove todos os 

dias, de forma subjetiva, física e na cidade de São Paulo. Sabemos que em uma cidade tão 
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grande e diversa, existem inúmeras outras possibilidades e formas que não conseguimos 

observar, por isso o que narramos são fragmentos de lugar, pontuais de uma experiência do 

nômade.    

A vida do nômade, como observam Deleuze e Guatarri (1997, p.51), é vivida entre 

dois pontos e os caminhos entre eles são vividos de forma ativa, apenas com a certeza de que 

serão deixados – “a vida do nômade é no intermezzo”. Esta afirmação parece hoje típica de 

um cidadão urbano. O deserto não é mais a paisagem, mas funciona como metáfora para a 

“vida mental” das grandes cidades contemporâneas e para o sentimento de solidão narrado por 

muitos dos entrevistados da nossa pesquisa. Como apontam tanto Maffesolli (2001) quanto 

Lemos (2009), a cidade é espaço de atração e repulsão, de mobilidade e permanência, são 

caminhos de idas e voltas realizados todos os dias para a resolução dos seus trabalhos diários. 

“Não há mobilidade sem imobilidade”, afirma Lemos (2009, p.3). São movimentos 

pendulares de enraizamento-desenraizamentos-enraizamento, que geram não apenas 

angústias, mas também modos diferentes de se portar e exigem uma fluidez no deslocamento 

para chegar ao ponto onde se deseja parar. Lemos (2009) e Mafessoli (2009) fazem também 

algumas considerações sobre a história do nomadismo, evidenciando que é um fenômeno 

presente em todos os períodos históricos; contudo ambos concluem que hoje ele funciona 

como um modo de operar e, aos poucos, se enlaçam à cultura. Podemos conceber o 

nomadismo como uma nova sensibilidade atrelada à “errância” e a uma disposição para a 

experimentação do vivenciar e de utilizar a diversidade de fluxos comunicacionais, 

estilísticos, identitários, culturais, globais e locais disponíveis, articulando-os à sua 

subjetividade.  Neste sentido, Rocha e Borelli nos explicam que: 

 
O nomadismo tanto pode ser entendido em seu sentido literal--deslocamento 
espacial e geográfico, ou mesmo "des-centramento, des-espacializacao" 
(Martin-Barbero 1998)--como também o significado se amplia em direção a 
uma mobilidade temporal--viver tempos de passagem, de alternância 
momentânea, de simultaneidades; ou, ainda, supor a existência de um 
nomadismo de percepção--absorver fluxos, filtrar, aparar, assimilar, 
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equacionar os inúmeros chocs. (Benjamin 1989: 109-113) que resultam de 
uma vida cotidiana tensa e intensa permeada pela relação com a cidade e 
também conectada a "velhas" e "novas" mídias. (ROCHA; BORELLI, 2008) 
 
 

Lemos (2009, 2007) aproxima a noção de nomadismo às redes de comunicação sem 

fio e aos dispositivos móveis como forma de ter acesso a alguns fluxos comunicacionais 

provenientes das redes sem fio e do ciberespaço, apontando ainda a amplificação da 

capacidade de deslocamento físico e informacional. 

Para este trabalho, entendemos os dispositivos móveis como objetos técnicos 

miniaturizados, portáteis, com autonomia energética e capacidade computacional limitada. 

Estes dispositivos se apresentam de diversas formas e têm diversas funcionalidades, que lhes 

são incorporadas no seu processo de concepção. Assim, direcionamos o nosso olhar para os 

dispositivos móveis com capacidade de reprodução de música digital, que possuem conexão 

com o ciberespaço e/ou alguma forma de sincronismo com outros dispositivos que tenham 

esta conexão. Decidimos manter o foco nos MP3 players, celulares e laptops devido à grande 

quantidade de dispositivos móveis existentes, os quais, por sua diversidade, não poderíamos 

acompanhar inteiramente nesta pesquisa. 

Bauman (2001) aponta que o celular é um dos artefatos-símbolo da “modernidade 

líquida” por ser portátil e pertinente para esta vida em trânsito. O mesmo autor aponta ainda 

que os aparelhos celulares são uma das tecnologias capazes de realizar a compressão de 

espaço-tempo, pois liberam a necessidade de se estar no mesmo espaço do computador, 

permitindo que a comunicação aconteça em qualquer lugar e a qualquer hora.  Não podemos 

esquecer que o celular nem sempre possuiu o formato (ou múltiplos formatos) como o 

conhecemos hoje. No início, o aparelho era grande, desajeitado e sua única função (para a 

qual foi originalmente desenvolvido) era realizar e receber ligações de voz. Ao longo dos 

últimos vinte anos, como podemos ver na figura 2, ele passou por inúmeras transformações.  

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/CHOCS�
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A crescente miniaturização dos componentes eletrônicos permitiu que os celulares se 

tornassem mais leves e que consumissem menos energia.  Houve uma considerável melhora 

de sua autonomia energética por conta do desenvolvimento de novas baterias mais eficientes e 

mais leves (os primeiros tinham baterias que duravam aproximadamente duas horas, enquanto 

que hoje, alguns fabricantes estimam a duração da suas baterias de 3 a 12 dias). Houve 

também o desenvolvimento das redes móveis e dos softwares dos celulares. A digitalização 

das redes telemáticas móveis e o avanço das tecnologias de compactação de dados 

permitiram, ao longo do tempo, um aumento efetivo na banda de dados. Acompanhando as 

redes, os fabricantes de celulares passaram a introduzir novas funcionalidades como MP3 

player, câmera digital, aplicativos de escritório, jogos, acesso a Internet e GPS. O celular com 

todas estas funções incorporadas se tornou um “teletudo”, como denomina André Lemos 

(2004), passando assim a fazer parte do cotidiano. Os fabricantes de celular colocaram no 

mercado inúmeros modelos, com configurações e aplicações diversas, assim como diferentes 

faixas de preço. 

Aqui gostaríamos de pensar estes dispositivos em São Paulo, utilizando o conceito de 

prótese.  Na acepção de Marshall McLuhan (2005), as tecnologias funcionam como extensões 

do próprio corpo e dos nossos sentidos. O autor postula que este fenômeno parte da 

Figura 2: Evolução dos Celulares 
Fonte: Teleco 
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necessidade do indivíduo de se moldar às diversas situações. Como o próprio McLuhan nos 

explica: 

 
como extensões de nosso próprio corpo, de nossas próprias faculdades, quer 
se trate das roupas, habitação, quer se trate dos tipos mais familiares de 
tecnologias, como as rodas, os estribos, que são extensões de várias partes do 
corpo. A necessidade de amplificar as capacidades humanas para lidar com 
vários ambientes dá lugar a essas extensões tanto de ferramentas quanto de 
mobiliário. Essas amplificações de nossas capacidades, espécies de 
deificações do homem, eu as defino como tecnologias. (MCLUHAN, 2005, 
p.90). 

 

Podemos, por exemplo, entender um destes dispositivos móveis, o celular, como uma 

extensão de vários de nossos sentidos e funcionalidades humanas. É uma extensão da nossa 

voz, da nossa memória e do nosso sistema nervoso, nos ajudando a falar com indivíduos que 

estejam em outro lugar, a guardar números de telefone, lembretes e informação e, por fim, a 

processar a crescente massa de informação que nos é imposta (ou que buscamos). Nesse 

contexto, André Lemos (2002) nos aponta dois tipos de ciborguização do sujeito – o ciborgue 

protético e o ciborgue interpretativo. O ciborgue protético parece se alinhar com as idéias de 

McLuhan, nos expondo o acoplamento e conseqüente completude entre o humano e o 

maquínico para o desempenho de diversas tarefas. Já o ciborgue interpretativo surge a partir 

do material fornecido pela mídia, que ajuda a montar as nossas subjetividades. Podemos 

pensar os dispositivos móveis em ambos os contextos, pois, ao mesmo tempo em que o 

acoplamento entre máquina e homem se faz óbvio, não podemos esquecer a sua função como 

receptáculo e disseminador de material midiático. João Matta (2008), em seu texto 

Ciborguização identitária na internet: fãs de Avril Lavigne no Orkut, nos apresenta ainda 

uma variação dos conceitos apresentados, o ciborgue identitário. O autor utiliza os conceitos 

de identidade prêt-à-porter20 e de hiperexposição21

                                                 
20  Identidades prêt-à-porter é um conceito de Suely Rolnik, desenvolvido em seu texto Toxicômanos de 
identidade (1997). 

 no ciberespaço para explicar o uso do 

21 Hiperexposição é um conceito desenvolvido por Juremir Machado em seu texto Depois do Espetáculo (2007).  
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material midiático (no caso de Matta, a matriz identitária é a cantora Avril) para construir 

identidades pertinentes no Orkut. Seguindo essa linha, podemos pensar, também com base em 

Maurizio Ferraris (2008), que o celular se torna um aparelho de registro, de memorabilia, 

capaz de resgatar elementos que ficam registrados de forma digital na sua memória e que 

podem ser disponibilizados ou retomados de acordo com o desejo do indivíduo. Ou seja, o 

celular é capaz de prover às pessoas em trânsito elementos e signos que podem ser 

apropriados para a constituição de uma identidade pertinente (ou julgada pertinente pelo 

indivíduo) a uma determinada situação, inserida em um contexto que muda de forma muito 

rápida no deslocamento constante pela cidade autopista. 

Desta forma, este objeto técnico pode ser utilizado como performático dentro de uma 

estrutura social da cidade em que o espaço, as instituições e os indivíduos não fornecem mais 

uma sensação de segurança. Em uma sociedade de desconfiança, os dispositivos móveis 

podem funcionar como uma prótese identitária. Essas identidades podem ser construídas a 

partir da habilidade do indivíduo de manipular os signos e as informações resgatadas nos 

arquivos digitais presentes no celular, como também ao dotar os indivíduos de conexão com 

as suas redes de relações pré-existentes (sejam elas virtuais ou reais). Como sugere 

Silverstone (1999, p.131), a realidade é negociada não apenas consigo mesma, “mas com o 

todo da sociedade em sua atenção ao – e dependência do – detalhe da interação diária”, ou 

seja, a “feitura do social” é realizada segundo a vida cotidiana, sendo ditada não apenas por 

demandas internas, mas também externas. Assim podemos configurar os celulares como 

prótese identitária, por funcionar como extensão e fonte de capital simbólico do indivíduo 

através do seu design, do material armazenado (músicas, imagens, vídeos e dados), do poder 

de conexão e do acesso à informação, que pode ser utilizado na construção de identidades 

necessárias dentro dos diversos grupos nos quais se precisa circular dentro das culturas 

urbanas. 
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Muitos de nossos entrevistados nos dizem que não são capazes de viver em São Paulo 

sem os seus dispositivos, seja pela capacidade de conectá-los à sua rede afinitária (agenda 

presente no telefone celular, por exemplo), seja pela capacidade de portar e executar bens 

culturais em formato digital, ou mesmo como acessório de sua identidade. Uma das questões 

que nos chamou a atenção foi perceber que existe um “imperativo da companhia”, que surge 

não apenas pelo “imperativo da conexão”, mas também pela materialidade e pelo conteúdo 

dos dispositivos. Para entender melhor esta questão, citamos Paula Sibilia que desenvolve no 

seu livro O Homem Pós-orgânico o conceito de imperativo da conexão. 

O atual imperativo da conexão responde à demanda pelo atravessamento de 
tais barreiras espaciais, um mandato estimulado pela abundante de 
dispositivos e serviços informático e de telecomunicações, como telefones 
celulares, computadores portáteis, Internet, pagers e sistemas de localização 
via satélite do tipo GPS. (SIBILIA, 2002, p. 56) 

 

Este conceito de Sibilia se concatena com as idéias de Bauman (2009, p.20), presentes 

no livro Confiança e medo na cidade, nos alertando, apoiado também em Castel22

Para nós, este indivíduo inseguro e mergulhado na cultura urbana vive a velocidade da 

grande metrópole, apegando-se aos seus dispositivos como forma de acessar aquilo que lhes 

dá segurança. Isso acontece porque a utilização e o consumo de produtos, como é o caso dos 

dispositivos móveis, não residem apenas nas funções para as quais foram construídos, 

existindo diferentes dimensões simbólicas e sociais ligadas a estes artefatos que ganham 

importância na vida das sociedades pós-industriais e nas grandes metrópoles. Silverstone nos 

chama a atenção para o papel dos artefatos técnicos (neste caso específico ele se refere ao 

, sobre a 

intensa insegurança em que vivem os indivíduos devido à queda das redes de proteção do 

Estado e ao enfraquecimento dos “vínculos amigáveis estabelecidos dentro de uma 

comunidade ou corporação”.  

                                                 
22 Castel, R. A insegurança social: o que é ser protegido? Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 
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jornal) na sociedade contemporânea e o seu papel simbólico como mediadores e marcadores, 

que são constituintes da identidade dos indivíduos. 

 
[...] o produto sobretudo das demandas de uma nova era imperial e 
industrial, era em que populações em trânsito precisavam de uma nova base 
para a comunicação e cultura, de uma nova base para o pertencimento. 
Assim, enquanto as fronteiras físicas se tornavam mais porosas e as coerções 
institucionais mais brandas, os vínculos seriam cada vez mais procurados e, 
de fato encontrados no reino do simbólico. (SILVERSTONE, 1999, p.185) 
 
 

As funções dos dispositivos móveis residem em sua aparência externa assim como nos 

conteúdos, muitas vezes midiáticos, que são capazes de armazenar e reproduzir. Partimos da 

antropologia do consumo para assumir que estes objetos dotados de significados formam 

sistemas de comunicação em conjunto com os indivíduos e suas interações. Entendemos estes 

objetos técnicos também como parte de uma cultura pós-industrial, em que os indivíduos os 

utilizam para constituir suas identidades e fazer parte da sociedade. Douglas e Isherwood 

(2004) examinam esta questão, apontando o consumo como uma das bases para o 

reconhecimento de formas de viver nas cidades e, dando ênfase ao processo de apropriação e 

interação indivíduo/objeto, para a formação de significados. Eles alertam ainda que os 

sujeitos, ao comprarem um determinado bem, estão levando consigo não apenas sua 

materialidade, mas um conjunto de modelos, formas de usos e interações sociais possíveis de 

fruição. Um exemplo icônico de como o mercado reconhece e utiliza a interação 

individuo/objeto é o do iPod e o do iPhone, criados pela empresa de tecnologia Apple, que de 

forma muito bem executada aproveitou a força da sua marca, expertise e vanguarda no design 

de computadores pessoais, notebooks e sistemas operacionais, para criar um modelo de 

negócio envolvendo  dispositivo (iPod, iPhone), software (iTunes player) para computadores 

e  loja virtual (iTunes Store) para venda de entretenimento (música e vídeo, por exemplo) e 

aplicativos (dos mais diversos, desde jogos até programas de contabilidade).  A compra do 

material em formato digital só pode ser realizada através da loja virtual, cujo acesso só ocorre 
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via iTunes player e a transferência para o iPod também é executada exclusivamente pelo 

aplicativo23

Baudrillard (2000, 2007) nos oferece um pensamento diferente sobre os objetos, 

tratando-os como produtores de significado nos livros O sistema dos objetos e A sociedade de 

consumo. Em uma visão apocalíptica, ele afirma que os objetos são frutos das forças 

estruturais da sociedade de consumo e que nos são impostos por atores e produtores desta 

sociedade, como a mídia, o marketing e a publicidade. O autor afirma ainda que o consumo 

dos objetos não está mais centrado na sua funcionalidade e que começam a perder também o 

seu caráter simbólico por conta de uma “exaltação da novidade”, que instaura um processo de 

espetacularização e de eterna busca. Sob este ponto de vista, como apontam Mattelart (2004) 

e Sibilia (2002), vemos na sociedade contemporânea o papel central que a publicidade e o 

marketing assumem como forças motrizes na aceleração do consumo e na descartabilidade 

dos produtos. Porém não podemos dispensar toda a culpa (e os méritos) à mídia, porque as 

teorias da recepção nos ajudam a esclarecer que o receptor não é apenas um receptáculo a ser 

preenchido passivamente, mas, através das suas vivências e preferências, é capaz de 

decodificar e interpretar as mensagens voltadas ao consumo. (BACCEGA, 1995) 

.  

Este é um processo interessante de observar na indústria do celular que, assim como 

na indústria da moda, lança novidades sazonalmente, fazendo um apelo publicitário sempre 

ligado aos novos serviços e funcionalidades (que, de acordo com o Baudrillard, nunca seriam 

utilizadas, existindo apenas o êxtase de experimentá-lo). O design dos celulares se renova e se 

multiplica buscando atender a demandas para diferentes públicos – que seriam audiências ou 

perfis diferentes – sob o discurso da inovação. Conectividade, espaço de memória para música 

digital, tela touchscreen, melhor qualidade de som, acesso mais rápido a internet, entre outras 

funcionalidades, são igualmente utilizados como argumento de vendas. Alguns dados desse 

                                                 
23 Os internautas já inventaram métodos para burlar o sistema de DRM e existem softwares disponibilizados de 
graça na internet que realizam a transferências das músicas para o iPod e o iPhone. 
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mercado que chamaram a atenção foram o lançamento, em 2009, de 184 novos modelos de 

celular no Brasil 24 e a pesquisa divulgada pela empresa TNS 25

Não podemos, porém, restringir a construção de significados dos objetos ao pólo da 

produção. Os autores dos estudos culturais Williams (2000) e DuGay et al (1997) postulam 

que os objetos significam e são significados em um processo de mão dupla que funciona 

articulado à cultura.  Nós temos, de um lado, o processo produtivo destes aparelhos, que 

utiliza técnicas de marketing para desenhar, comunicar e vender o seu produto para um 

“consumidor imaginado”, que a priori busca não só as funcionalidades, mas os valores 

simbólicos ali inclusos. Por outro lado, os objetos são significados no seu uso diário, pois é 

somente na prática e nos rituais de interação que se pode criar textualidades a partir da 

apropriação destes objetos. Em consonância com os autores anteriores, podemos citar Certeau 

(2008, p.96) para quem “no caso do consumo, poder-se-ia quase afirmar que a produção 

fornece o capital e os usuários, como locatários, adquirem o direito de efetuar operações sobre 

este fundo sem serem os seus proprietários.”  

, apontando que 70% dos 

respondentes no Brasil têm a intenção de trocar o seu celular atual por um novo nos próximos 

seis meses.  

Uma das formas mais notórias do uso dos dispositivos móveis na vida cotidiana é a 

customização dos celulares pelos próprios usuários, atitude iniciada dentro da cultura jovem e 

urbana e que depois se tornou uma prática disseminada por outras faixas etárias e estilos de 

vida. A customização dos celulares acontece não apenas na escolha do modelo, que pode ser 

um indício de a qual “tribo” ou grupo social o indivíduo pretende pertencer, mas também na 

sua parte externa com a possibilidade de trocar capas (vendidas pelos produtores dos próprios 

dispositivos) de diversas cores e aparência. Como podemos observar nas ruas, há ainda a 

possibilidade do uso de adesivos, chaveiros, cristais e outros acessórios com esta mesma 

                                                 
24 Disponível em http://www.teleco.com.br/sar.asp.  Último acesso em 10/01/2010 
25 Disponível em: http://www.tnsglobal.com/. Último acesso em 10/01/2010 

http://www.teleco.com.br/sar.asp�
http://www.tnsglobal.com/�
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finalidade. A nossa hipótese é que essa customização serviria para demonstrar de forma tática 

e performática com “quem” os transeuntes da cidade estão interagindo.  

O trabalho de Certeau, em A Invenção do Cotidiano, é revelador no sentido que 

apresenta uma forma para separarmos a produção da recepção, colocando-os em uma relação 

de poder. O autor nos oferece categorias não dicotômicas – as estratégias e as táticas – como 

forma de tentarmos olhar a relação entre elas. Uma metáfora que o autor utiliza em seu livro é 

o olhar sobre Nova York de cima do Empire State Building26

Assim podemos entender as estratégias como ordenadoras de um processo de adoção 

dos dispositivos móveis, tendo o mercado na figura da indústria como ofertante de algumas 

premissas de uso. Como o próprio autor explica: 

 (poderíamos substituir pelo 

prédio do BANESPA, no centro de São Paulo), ato que dá uma visão totalizante dos 

percursos, das ações e das possibilidades a partir do horizonte, sendo essas as estratégias. Em 

contrapartida, os indivíduos executam táticas tendo como base as possibilidades e recursos 

disponíveis no seu campo de visão, que é mais restrito e voltado para sua condição de 

transeunte.  

 
Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que 
se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 
(uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição cientifica) pode ser 
isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como 
algo próprio e ser à base de onde se podem gerir as relações com uma 
exterioridade alvos ou ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, 
o campo em torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa etc.). [...]as 
estratégias são portanto ações que, graças ao postulado de um lugar de poder 
(a propriedade de um próprio), elaboram lugares teóricos (sistemas e 
discursos totalizantes), capazes de articular um conjunto de lugares físicos 
onde as forças se distribuem” 
 (CERTEAU, 2008, p.99-100) 
 
 

                                                 
26 Durante muito tempo o Empire State Building foi o prédio mais alto de Nova York e voltou a sê-lo depois do 
ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas. 
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As táticas são da ordem dos indivíduos que, no caso do uso dos dispositivos móveis 

para a escuta faz uso do lugar em que se encontra, das suas funcionalidades e dos bens 

culturais  como forma de viver o cotidiano. Como Certeau nos ensina: 

 
[...] chamo de tática a ação calculada que é determinada pela ausência de um 
próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de 
autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve 
jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força 
estranha. Não tem meios para se manter em si mesma, à distância, numa 
posição recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é movimento 
‘dentro do campo de visão do inimigo’, como dizia von Büllow, e no espaço 
por ele controlado. [...] Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende, sem base 
para estocar benefícios, aumentar a propriedade, e prever saídas.  [...] As 
táticas são procedimentos que valem pela pertinência que dão ao tempo – às 
circunstâncias que o instante preciso de uma intervenção transforma em 
situação favorável, à rapidez de movimentos que mudam a organização do 
espaço, às relações entre momentos sucessivos de um ‘golpe’, aos 
cruzamentos possíveis de durações e ritmos heterogêneos etc. (CERTEAU, 
2008, p.99-100) 
 
 

É dessa forma que devemos entender a escuta acoplada aos dispositivos, como uma 

dialética entre o mercado e o indivíduo, que negociam os significados e as formas de uso no 

cotidiano urbano. 

 
 

1.3 BREVE HISTÓRIA DAS ESTRATÉGIAS DA INDÚSTRIA DA MÚSICA  

 

 

Adorno e Horkheimer (1971) são os autores de um dos textos fundadores do conceito 

de indústria cultural, que na época buscava denunciar a aproximação do processo de produção 

cultural à lógica da produção em massa, o que segundo eles homogeneizaria os produtos 

culturais sendo que como conseqüência haveria o achatamento crítico dos seus consumidores. 

A indústria cultural já foi intensamente discutida como conceito no campo da sociologia e da 

comunicação, bem como a questão do controle e da demonização dos meios de comunicação 

retrabalhados. Morin (1977) nos oferece uma perspectiva sobre a cultura de massa, 
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observando que ela faz uso dos sistemas simbólicos já existentes e que os sujeitos os 

reapropriam a partir das próprias experiências. Para o autor, a produção tem uma função 

ordenadora dos sentidos e dos valores compartilhados, sendo que o consumo é uma dimensão 

particularizada e, portanto, uma forma individual de produção e de articulação de sentido. 

No entanto, não podemos negar que Adorno e Horkeheimer foram precisos ao indicar 

o início do enlaçamento entre o capital e os bens culturais, que se tornou mais estreito e 

acelerado nas décadas subseqüentes. Consideramos a música parte de um sistema de bens 

culturais hoje produzidos industrialmente em grande escala, de forma a atender a demandas 

de um consumidor ávido por novidades. 

Como já apontamos, a indústria da música utiliza sua capacidade econômica para 

tentar manter o processo de produção, distribuição e consumo da mesma forma como sempre 

foi realizado, utilizando estratégias para manter não somente a sua máquina produtiva 

funcionando de forma ordenada, mas também o seu mercado consumidor contente e 

consumindo de uma forma que permitia a indústria dominar as demandas e as formas de 

consumo. Entretanto, as inovações tecnológicas trouxeram ‘abalos’ a este processo produtivo 

e às formas de consumo. Realizaremos, aqui, uma breve descrição da tecnologia e das suas 

implicações nas estratégias da indústria fonográfica, como forma de apontar mais a frente 

suas conexões com a escuta acoplada aos dispositivos móveis.  

As mudanças nas práticas relacionadas ao consumo de música gravada tiveram o seu 

início com a invenção do fonógrafo, em 1877, por Thomas Edison. Antes do advento deste 

aparelho, a música gravada era fruto dos corpos dos seus executores e não era possível 

dissociar a sua fruição do momento da apresentação. O fonógrafo27

                                                 
27 O funcionamento do fonógrafo se dá através de um diafragma acoplado a agulha que ao vibrar com o som 
recebido impressionava um cilindro recoberto por um papel de estanho. Alguns anos depois, a cera substituiu o 
papel de estanho. 

, juntamente com os seus 

cilindros, foi o primeiro suporte para a música, que permitiu gravar e reproduzir som. Como 

conseqüência, criou-se a possibilidade de novas formas de consumo de música, uma vez que 
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se dissociou a execução do registro e, assim, a música pôde ser escutada repetidamente. Outro 

ponto importante é o lugar onde a escuta da música se realizava. Antes, as apresentações se 

davam em espaços públicos, como praças, teatros e igrejas onde a música era consumida 

coletivamente com outros ouvintes. A partir desta nova capacidade de gravação e reprodução, 

houve a possibilidade de transportar a escuta de música para o espaço privado. A proliferação 

do hábito de escutar música na contemporaneidade é assinalada pela pesquisadora Gisela 

Castro: 

 
A prática cada vez mais disseminada de escutar música em qualquer lugar e 
a qualquer momento, mesmo durante a realização de outras tarefas como 
trabalhar, estudar, cozinhar ou dirigir – para apenas citar algumas – faz com 
que ouvir música seja um comportamento emblemático do cotidiano. 
(CASTRO, 2004, p.2) 

 
 
Nas primeiras décadas do século XX, surge e se consolida o que hoje chamamos de 

indústria fonográfica, que passou a produzir música de forma serial e massiva e a distribuí-la 

em grande escala para uso de entretenimento. Um dos fatores condicionantes para a formação 

desta indústria foi a invenção do disco, que permitiu a reprodutibilidade técnica do registro da 

música a partir de uma matriz gravada. A evolução da tecnologia foi condição indispensável 

para a consolidação desta indústria da música, da forma de comercialização e do modo de 

consumo musical para as décadas subseqüentes – a venda de músicas em suporte físico por 

um preço definido.  

Logo após a I Guerra Mundial, o rádio, assim como a eletrificação dos instrumentos e 

dos aparelhos de gravação, impulsionou a indústria fonográfica. O processo de gravação foi 

facilitado por conta das novas técnicas elétricas de gravação, do surgimento dos microfones e 

das caixas amplificadoras. Além disso, o rádio, apesar de ser concorrente do aparelhos de 

reprodução sonora voltados  para o uso familiar, trouxe a música de volta ao ambiente público 

e entrou na dinâmica da indústria fonográfica ao introduzir novos gostos musicais junto ao 
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público. No pós II Guerra Mundial, a indústria fonográfica ganha força, calcada no modelo de 

venda de música em um determinado suporte.  

Com a falta de goma laca para a produção de discos durante a guerra, se desenvolveu a 

técnica de produção de discos de vinil28, que viria a se tornar o suporte mais popular até a 

década de 1980. Durante a década de 1960, houve ainda o surgimento da gravação em fita 

magnética (fita cassete ou K-7), que além de economicamente mais acessível, permitiu, de 

forma caseira, gravar músicas advindas do rádio ou de discos de vinil. Coleman (2005) 

localiza o que mais tarde viria a se tornar a crise, muito debatida hoje, sobre a reprodução da 

música e os direitos autorais, na cruzada de James Caesar Petrillo, na década de 1920, que 

através do sindicato dos músicos lutava contra as tecnologias de reprodução musical, que 

estariam tirando os empregos dos músicos. Entretanto, foi com as fitas cassetes que a 

indústria fonográfica viu a primeira real ameaça a sua hegemonia. Segundo Coleman, em 

1979, foram vendidas quarenta milhões de fitas cassetes virgens e, apesar da sua receita 

naquela época ser crescente e ter mais de 50% do seu faturamento advindo de fitas cassetes 

pré-gravadas (álbuns inteiros e o formato de oito faixas), a gravadora CBS lançou a primeira 

campanha que poderíamos chamar de ‘antipirataria’, intitulada Home taping is killing 

Music29. Ainda segundo o autor, as gravadoras não entenderam que o grande número de fitas 

virgens vendidas respondia a uma demanda dos indivíduos de transferir os seus álbuns do 

formato LP para o cassete. Aqui nos interessa o início do processo de home taping, que 

ensinou os ouvintes a selecionar, montar e gravar a sua própria seleção musical. Coleman 

(2005, p.161) nos explica que, em 1980, gravar uma fita cassete se tornou simples, pois “a 

única habilidade requerida era a capacidade de apertar um botão30

                                                 
28 O vinil é um plástico moldável, que tornava os discos mais leves, maleáveis e resistentes ao choque. 

”. Nós temos a lembrança 

também de que na década de 1990, no Brasil, passávamos horas na frente do rádio com a fita 

pronta dentro do tape recorder, esperando por determinada música da qual gostávamos para 

29 “A gravação caseira de fitas cassetes está matando a música.” Coleman (2005, p.161, tradução nossa) 
30 “[...] the only skill required was being able to push a button.” 
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gravá-la. De posse das gravações, procurávamos amigos que tivessem um aparelho de som 

com dois tape recorders, o que permitia a transferências entre cassetes, para fazer a edição 

das faixas, selecionando as melhores gravações (às vezes realizávamos duas ou três gravações 

diferentes da mesma canção para garantir que ela estava completa). Era muito interessante 

também a troca de discos e fitas entre amigos e ‘amantes da música’, que permitia que a 

música circulasse fora do circuito do rádio e das gravadoras. Parecia, naquele momento, que 

não eram apenas os indivíduos de melhor condição financeira ou que tivessem amigos no 

exterior que lhes mandassem os discos, que podiam ter acesso aos últimos lançamentos, 

álbuns ‘obscuros’ ou mesmo à possibilidade de consumir música que não era parte do 

mainstream. (CASTRO, 2003)   

  Além do rádio, a música ganharia novamente o espaço público através de uma 

invenção da Sony – o Sony Walkman. Este dispositivo móvel consistia em um tocador de 

fitas cassetes de tamanho miniaturizado, portátil e dotado de fones de ouvido, para que o 

indivíduo pudesse escutar música de forma isolada em qualquer lugar que estivesse. A 

novidade logo ganhou o cenário das cidades, sendo utilizado para escutar música em situações 

cotidianas e de trânsito. Apesar da rápida adoção analisada por Coleman (2005) e DuGay et al 

(1997) do Walkman nos Estados Unidos, acreditamos que, no Brasil, ela ocorreu de forma 

mais lenta. Temos a percepção que, durante algum tempo, esteve associada mais à prática de 

esportes e às viagens, para depois ser adotado por uma parcela mais jovem da população em 

seu deslocamento diário. 

Nas décadas de 1970 e 1980, as tecnologias digitais começam a se tornar disponíveis 

para as empresas, devido ao seu barateamento, miniaturização e a criação de softwares 

específicos com interfaces mais amigáveis.  A utilização destas novas tecnologias, altera os 

modos de produção da música gravada, tornando-os digitais, barateando o processo de 

gravação e reprodução e tornando-o menos complexo. Na década de 1980, surge ainda o CD 
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(Compact Disc), que consiste em um disco de acrílico sulcado, lido por um feixe de laser, 

com a capacidade de armazenamento de até 70 minutos de música. O Compact Disc, um 

suporte mais compacto, durável e sinônimo de uma vanguarda tecnológica, iria perpetuar, na 

década subseqüente, o principal modelo de comercialização da indústria fonográfica – a venda 

de música em um suporte físico.  A música móvel também ganha a sua atualização, o 

Discman da Sony, que é pensado nos mesmos moldes do Walkman utilizando o CD como 

suporte para a música. 

 

A música na era do computador conectado31

 

 

A popularização dos computadores domésticos e da Internet na década de 1990, ou 

seja, a informatização da sociedade repercutiu em todas as instâncias das nossas vidas. Como 

já discutimos anteriormente, o ciberespaço, se tornou um lugar de experiências, vivências e 

comercialização de bens.  A música foi particularmente mais sensível do que os outros bens 

culturais às mudanças no ambiente tecnológico que aconteceram de forma acelerada, assim 

como as apropriações sociais relacionadas a ela. Dentro desta nova prerrogativa, a música 

passou por um processo de digitalização, sendo foi codificada em bits (dados). A evolução 

tecnológica trouxe a reboque a padronização da música em formato digital de áudio, o 

MPEG-1 Layer 3, ou MP3, que consiste em um código com capacidade de compressão da 

música em um tamanho doze vezes menor do que o antigo formato adotado pelas gravadoras, 

o WAV32

                                                 
31 “Computador conectado”, “computador conectado móvel”, assim como a expressão “era da conexão” são 
denominações utilizadas por Lemos (2004). 

, mantendo certo nível de qualidade e preservando aspectos originais da matriz de 

reprodução.  O MP3 trouxe duas características importantes para que se entenda o contexto 

formado nos anos subseqüentes: a primeira característica é que os arquivos neste formato 

32  WAV ou WAVEform audio format é um formato-padrão de arquivo de áudio criado pela Microsoft e pela 
IBM, que não permitia a compressão e ocupava um espaço muito grande em disco. 
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podem ser copiados livremente, não existindo nenhum tipo de degradação ou limite; a 

segunda é que qualquer indivíduo qualificado pode criar softwares que executem o MP3.  

Outro fenômeno que aconteceu juntamente com a popularização do MP3 foi o 

barateamento do suporte, principalmente o CD, e do hardware de gravação (para os 

computadores pessoais), tornando popular a prática de gravar música dos CDs originais, ou 

gravar uma seleção musical própria, com o intuito de compartilhar com os amigos, prática já 

existente com a fita K7. Este comportamento começa a subverter o modelo que a indústria 

fonográfica utilizava, o álbum, em que as músicas estão organizadas de forma temática ou por 

grupo musical. A iniciativa dos jovens de realizar a sua própria setlist indicava uma mudança 

na forma de consumo, assim como sinalizava para as gravadoras que seria o momento de 

começar a repensar o seu modelo de comercialização.  

Aqui despontava uma das práticas mais interessantes dentro do âmbito do ciberespaço, 

o consumo por tracks ou faixas, enquanto o álbum, um formato que resistira desde o começo 

da indústria fonográfica mesmo com as mudanças subseqüentes de suporte, começava a 

perder força. Os aplicativos ou softwares de execução de música nos computadores pessoais 

permitiam com facilidade a livre organização das faixas dos álbuns através de interfaces cada 

vez mais intuitivas. Podíamos escolher ficar com apenas uma faixa de determinado álbum, por 

exemplo, ou mesmo juntar todas as nossas faixas preferidas de um determinado gênero. 

Castro (2004) também nos conta que se tornou emblemático a prática de gravar CDs 

personalizados para dar de presente ou para se tocar no carro. Alguns consumidores mais 

metódicos chegavam a fazer cópias de um CD original novo apenas para evitar o seu uso e 

conseqüente desgaste ou eventual dano ao suporte físico. 

No final da década de 1990, surge o DVD (Digital Versatile Disc), um suporte que 

utiliza a mesma tecnologia de leitura do CD, mas capaz de armazenar um volume muito maior 

de dados (4,7 Gigabites). Este suporte foi adotado na indústria fonográfica como um novo 
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produto, mas ainda dentro da mesma lógica de música associada ao suporte, que conjugava 

música ao vídeo - o registro de shows e material audiovisual relacionado aos artistas. 

(MARCHI, 2004) 

É inerente à Internet e às informações disponibilizadas na rede o seu caráter de 

liberdade e sociabilidade, não havendo hierarquia no ciberespaço (LÉVY, 2002). Estas 

características, aliadas ao alargamento da banda de transmissão de dados e ao aprimoramento 

dos softwares de compactação e transmissão, “preparou o terreno” para que novas práticas 

sociais surgissem. A música, que foi desmaterializada pela sua digitalização, não necessita 

mais de um suporte para transitar espacialmente e passa a ser transmitida de computador para 

computador na forma de dados. Esta nova forma de compartilhamento de música foi 

propiciada pelo advento de softwares de redes peer-to-peer (P2P, ou em português, 

computador a computador), que teve início com o Napster e seguido mais tarde, por seus 

congêneres (Kazaa, Soulseek, Limewire e outros). Estas redes consistem em computadores 

interligados nos quais os arquivos de música são disponibilizados para o compartilhamento 

(download e upload).  

Os consumidores de música digital perceberam a maleabilidade e liberdade que o 

formato digital poderia lhes dar. O acesso ao acervo de milhares de músicas propiciado aos 

usuários de computadores conectados à rede da Internet permitiu uma mudança na percepção 

dos consumidores quanto à possibilidade de adquirir não só informações, mas também 

produtos culturais, sem ter que pagar pelos mesmos. 

A indústria fonográfica instituiu neste momento uma nova cruzada contra a pirataria. 

Nesse contexto, ela fez uma distinção entre os dois tipos de pirataria: a pirataria física e a 

digital. A primeira funciona a partir da gravação de inúmeros CDs idênticos a partir de uma 

matriz, que depois são comercializados em camelôs e lugares “alternativos”. A segunda, a 
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pirataria digital, é o ato de baixar fonogramas digitais a partir de sites da Internet e das redes 

P2P.  

Para combater a pirataria digital, a indústria fonográfica abriu duas frentes. 

Inicialmente entrou com um processo judicial contra o Napster e outros aplicativos 

semelhantes e em seguida, em 2001, lançou suas plataformas para a venda de música digital. 

Estas plataformas utilizavam um modelo de negócios baseado no pagamento mensal de um 

valor fixo para se ter o direito de escutar a música direto do servidor, mas não se obtendo a 

posse do fonograma. É preciso enfatizar que esta última iniciativa se mostrou falha, pois os 

consumidores não estavam mais dispostos a pagar sem ter a posse do produto. 

A indústria fonográfica ganhou o processo contra o Napster em 2001, mas como nos 

conta Coleman, os hábitos de consumo musical já haviam se alterado:  

 
Digital music offers enhanced choice, while it also jacks up the consumer´s level of 
convenience and flexibility. Napster was not blameless in this affair: musicians 
deserve fair compensation for their labors. But the success of Napster identified a 
fresh appetite in the music-buying public. The records companies ignore these 
hungry cries at the peril. Instead of feeding dissatisfied customers, they´ve tried to 
discredit any competing technology. This strategy of resistance didn´t work for 
James Petrillo and the AFM in their fight against canned music. (COLEMAN, 2005, 
p.199).33

 
 

O modelo de negocio que viria a triunfar (que continua em funcionamento e lucrativo 

até hoje) foi o da Apple, que permitiu que os indivíduos fizessem o download a partir da loja 

virtual iTunes pagando 99 centavos de dólar por faixa. Ela conseguiu ainda o feito de que as 

majors disponibilizassem os seus acervos para comercialização. O sucesso comercial do 

iTunes se deve a conjunção de fatores do modelo de negócio montado pela Apple. O maior 

deles foi a capacidade de reproduzir algumas práticas já adotadas pelos consumidores de 

                                                 
33 A música digital oferece melhores escolhas, enquanto que aumenta o nível de conveniência e flexibilidade do 
consumidor. O Napster não foi o único inocente neste caso: os músicos também merecem  uma compensação 
justa pelo seu trabalho. Mas o sucesso do Napster identificou um novo apetite do público consumidor de música. 
As gravadoras ignoraram o risco deste choro de fome. Ao invés de alimentar os clientes insatisfeitos [com o fim 
o Napster] eles tentaram desacreditar qualquer tecnologia concorrente. Esta estratégia de resistência não 
funcionou para James Petrillo e para a Federação Americana de Músicos em sua luta contra ‘música enlatada’. 
(COLEMAN, 2005, p.199). 
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música digital na internet. A oferta de conteúdo on-demand 34

A partir de 2004, a RIAA (Recording Industry Association of America

, aproveitando a prática do 

download, que já se cristalizara em entre os consumidores de música, em que se pode comprar 

somente as faixas ou os álbuns, com qualidade semelhante ao do CD e com extras como 

videoclipes, capas e arte do encarte, além deste material estar livre do perigo de programas 

maliciosos. O modelo de negócio também estava calçado na popularidade conseguida pelo 

seu tocador de MP3, o iPod, que se tornara um sucesso de mercado. 

35

A questão dos direitos autorais agora está sendo debatida no âmbito governamental. 

Na França, há um projeto de lei em tramitação (2009) que obriga as empresas provedoras de 

conexão a fazerem os registros de login

) iniciou outra 

abordagem para tentar coibir o uso das redes P2P, passando a processar judicialmente 

cidadãos comuns que faziam download de material protegido por leis de copyright. Esse tipo 

de ação teve forte repercussão e causou tanto reações positivas quanto negativas em relação às 

majors. Outra ação que tentava impedir a cópia dos fonogramas foi a de inserir um código 

chamado DRM (Digital Rights Management) que não permitia a regravação (ou limitava a 

quantidade destas). Logo as comunidades de programadores do ciberespaço quebraram estes 

códigos, que também geraram uma onda de protestos on line contra as gravadoras. 

36

Neste contexto, a indústria fonográfica viu o seu projeto, o seu modelo de produção 

calçado na venda do CD físico, ser subvertido. O suporte não é mais necessário para a 

circulação da música e a possibilidade de recuperar e utilizar os arquivos de música no 

 e manter vigilância sobre o tráfego de dados, 

cortando a conexão de quem for detectado realizando downloads considerados ilegais. No 

Brasil tentou-se fazer algo nos moldes franceses, com a proposta de lei que ficou conhecida 

pelo nome do seu proponente, o senador Eduardo Azeredo, que obrigava os provedores de 

Internet a fornecer informações dos usuários quando houvesse indícios de crime digital.  

                                                 
34 On-demand ou sob demanda é a oferta de material audiovisual digital na forma em que o consumidor deseja.  
35 É a entidade que defende os direitos das gravadoras americanas. 
36 É o ato de se registrar ao entrar em uma página da internet que o exija. 
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ciberespaço fez com que o seu poder de influência neste campo fosse reduzido, também 

causando uma desintermediação da venda de música. Os produtores ou artistas passaram a ter 

a oportunidade de difundir a sua música utilizando a Internet, as redes sociais e as redes P2P, 

sem a intervenção da indústria fonográfica, a qual antes controlava o modelo e toda a cadeia 

produtiva de forma quase verticalizada. 

Houve também uma alteração na lógica e no tempo gasto na obtenção de informações 

e novidades, que antes tinham como lugar as lojas de discos, as casas especializadas e espaços 

em que as pessoas se encontravam para trocar K-7, revistas, informações, etc. Estas práticas 

sociais e encontros proporcionados pela música migraram em grande parte para o ciberespaço, 

tendo como lugar sites especializados e institucionais (de bandas, gravadoras, selos, etc.), bem 

como blogs, fóruns, e comunidades das redes sociais (Orkut, Facebook, Myspace, etc.).  

Nos últimos anos, temos visto a ascensão de algumas práticas e de alguns modelos de 

negocio ligados à internet. Segundo Castro, o ciberespaço tem propiciado o encontro e a 

aglutinação de indivíduos em torno da música. A autora os denomina de tribos de 

ciberouvintes e nos explana que:  

 

“... entendo que as tribos seriam caracterizadas como coletivos reunidos 
pontualmente através de laços afinitários em torno do lúdico, do imaginário, 
dos pequenos acontecimentos quotidianos, enfatizando o momento imediato 
e sem maiores preocupações com contratos futuros. As tribos são instâncias 
gregárias, por vezes efêmeras, onde o estar junto visa poder compartilhar 
impressões, sentimentos, pequenos prazeres, entretenimento, diversão. Seus 
códigos, freqüentemente transitórios, parecem ser estabelecidos 
pontualmente e reforçados através de sua representação nos diversos meios 
de comunicação. Pode-se entender as tribos como sintomas dos novos modos 
de produção de subjetividades, jogos identitários plurais cujos contornos 
seriam demarcados por determinados tipos de práticas de consumo e pela 
recepção coletiva e compartilhada de certos bens culturais, por exemplo.” 
(CASTRO, 2005. p. 5) 

 

Com este conceito podemos perceber de forma mais clara algumas práticas de 

consumo na Internet, que antes eram normalmente realizados face a face e que tinham como 
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lugar as lojas físicas de discos, a sua própria casa ou lugares públicos. Vemos alguns blogs 

dedicados à música, como é o caso do Remixtures37 e do Síncope38, alguns criticando os 

álbuns e artistas a partir do seu próprio gosto musical e outros mais voltados para as 

novidades como, novas bandas que muitas vezes disponibilizam os seus álbuns para 

download. Não estamos tentando aqui classificar os blogs sobre música, pois a diversidade da 

blogsfera é grande. As redes sociais como o Orkut reúnem fãs de ídolos midiáticos39

Outro ponto de importância da desestruturação da Indústria Fonográfica foi a perda de 

poder referente ao seu processo de produção e divulgação.  

 e de 

gêneros musicais distintos, e há ainda fóruns específicos em torno dos assuntos relacionados à 

música.  

Os home studios são cada vez mais difundidos e baratos, devido a popularização dos 

equipamentos e dos softwares para a gravação, masterização e finalização de música. Um dos 

exemplos pioneiros de divulgação independente é a banda inglesa de rock Artic Monkey, que 

em seus shows distribuía demos40 das suas canções e os fãs as colocavam na internet. Além 

disso, a banda criou no site MySpace um perfil41 disponibilizando as suas músicas. Logo, a 

banda se tornou conhecida na Internet e as músicas chegaram ao conhecimento das 

gravadoras, culminando na sua contratação pelo selo inglês Domino42

                                                 
37 Disponível em: 

.  Antes do lançamento 

do seu primeiro disco (assim como nos posteriores) as músicas foram desviadas durante o 

processo de produção (conhecido como ‘vazar’ na linguagem coloquial) e disponibilizadas 

http://remixtures.com/. Último acesso: 12/01/2010 
38Disponível em: http://blogsincope.blogspot.com/. Último acesso: 12/01/2010 
39 Para o aprofundamento desta questão consultar Matta (2008) 
40  As fitas demo eram uma forma de divulgação das bandas iniciantes, que distribuíam para as gravadoras e 
rádios suas músicas para que fossem apreciadas a fim de serem contratados ou tocados pelas rádios. Com o 
barateamento da gravação de áudio e de reprodução de CD, se tronou uma prática das bandas distribuírem ou 
venderam estes CD em shows. 
41Disponível em  http://www.myspace.com/arcticmonkeys. Último acesso em: 08/01/2010 
42Disponível em: http://www.dominorecordco.com/artists/arctic-monkeys/. Último acesso em: 08/01/2010 

http://remixtures.com/�
http://blogsincope.blogspot.com/�
http://www.myspace.com/arcticmonkeys�
http://www.dominorecordco.com/artists/arctic-monkeys/�
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nas redes P2P e na Internet. Apesar disso, a banda vendeu 360 mil cópias na primeira semana 

de lançamento43

Um exemplo mais recente que temos acompanhado é a banda Boyce Avenue, que 

iniciou sua carreira fazendo versões acústicas de hits (como, por exemplo, Umbrella da 

cantora Rihanna) para o MySpace e o Youtube. Com o crescimento das visualizações das suas 

páginas e do surgimento de algumas comunidades virtuais de fãs, eles iniciaram a postagem 

de composições próprias. O passo seguinte foi a venda de suas músicas no iTunes e a criação 

do próprio site. Em 2009, a banda realizou uma turnê visando cobrir os lugares de onde eles 

recebiam o maior número de downloads, como, por exemplo, a Costa Oeste dos EUA e 

Filipinas. Eles mantêm sua presença nas redes sociais, respondendo sempre aos fãs, gerando 

material audiovisual novo e os disponibilizando em diversas plataformas. 

.     

A Indústria Fonográfica tem tentado emular estas estratégias, incluindo o uso do 

MySpace e do YouTube como forma de fazer a música das bandas circularem, na tentativa de 

torná-las conhecidas e de, assim, vender álbuns on-line e físicos. Mesmo entre os artistas 

ainda é controverso a disponibilização das faixas para download gratuito. A cantora Lily 

Allen44, em declarações recentes, afirma que as redes P2P e a Internet podem ser nefastas para 

artistas em início de carreira, enquanto Castro (2009) examina o exemplo de alguns artistas 

para qual a estratégia deu resultados positivos como, por exemplo, o lançamento do disco In 

Rainbows da banda britânica Radiohead45

Como resposta a este processo de digitalização da música e da instauração do 

download como prática primordial de consumo de música digital na internet, as grandes 

gravadoras tentam ainda encontrar um novo modelo de negócio para o ciberespaço. Há um 

. 

                                                 
43 Disponível em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4644214.stm. Último acesso em: 08/01/2010 
44  Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1304826-7085,00-
LILY+ALLEN+CRITICA+ARTISTAS+A+FAVOR+DO+COMPARTILHAMENTO+DE+MUSICAS+NA+W
EB.html. Último acesso em: 08/01/2010 
45 O lançamento do álbum In Rainbows do Radiohead foi realizado primeiro pela internet. Eles disponibilizaram 
as músicas para download e os fãs podiam pagar o quanto quisessem pelo álbum. Uma das questões mais 
interessantes que surgiu desta experimentação do Radiohead foi que em média, os consumidores pagaram o 
mesmo valor que o Cd custaria na loja.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4644214.stm�
http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1304826-7085,00-LILY+ALLEN+CRITICA+ARTISTAS+A+FAVOR+DO+COMPARTILHAMENTO+DE+MUSICAS+NA+WEB.html�
http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1304826-7085,00-LILY+ALLEN+CRITICA+ARTISTAS+A+FAVOR+DO+COMPARTILHAMENTO+DE+MUSICAS+NA+WEB.html�
http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1304826-7085,00-LILY+ALLEN+CRITICA+ARTISTAS+A+FAVOR+DO+COMPARTILHAMENTO+DE+MUSICAS+NA+WEB.html�


59 
 

movimento de abertura de lojas virtuais, em que se pode comprar álbuns, faixas e até 

discografias inteiras.  No Brasil, os modelos de negócios não são muito mais diversos do que 

os encontrados no exterior. Escolhemos três modelos que representam algumas das iniciativas 

implantadas no país: a Uol Megastore46, Trama47 e o iMusica48

O UOL (Universo Online) é um provedor de conexão à internet e de conteúdo que 

funciona desde 1996, sendo hoje o maior portal do Brasil. Além de abarcar o conteúdo 

jornalístico brasileiro e reunir fontes internacionais, ainda abriga a Folha de S.Paulo e os 

conteúdos da Editora Abril. O UOL segue uma tendência, no mercado de entretenimento, de 

concentração e participação acionária em outros veículos (on-line e off-line). O UOL 

Megastore [Figura 3] e a Rádio UOL [Figura 4] fazem parte do portal, sendo que a Rádio 

UOL oferece a escuta da música em streaming

 . 

49

                                                 
46 Disponível em: http:// mesgastore.uol.com.br. Último acesso em 14/09/2009. 

 de forma gratuita, enquanto que a loja de 

música virtual (Megastore) é a plataforma de venda de música do portal tendo acordos com as 

majors de praticamente todos os selos para oferecer suas músicas em catálogo. O seu sistema 

funciona de forma similar ao iTunes, mas exige a aquisição prévia de créditos para efetuar a 

compra. A empresa utiliza o sistema de proteção DRM, que permite que a música seja 

copiada até cinco vezes. 

47 Disponível em: http://www.trama.com.br. Último acesso em 14/09/2009. 
48 Disponível em: http://www.imusicacorp.com.br. Último acesso em 14/09/2009. 
49  O streaming é uma forma de distribuição de informação, comumente utilizada para distribuir conteúdo 
multimídia através da web, neste tipo de transmissão há a concomitância entre a transmissão de dados e a 
execução.  O material transmitido pode ser visualizado ou escutado, mas não pode ser arquivado, evitando 
algumas questões ligadas aos direitos autorais.   

Figura 4: Rádio UOL 
Fonte: Site Rádio UOL 

http://www.trama.com.br/�
http://www.imusicacorp.com.br/�
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A Trama [Figura 5] é uma gravadora brasileira, de pequeno porte, que conforme o seu 

manifesto 50

     

 disponibiliza as faixas e os álbuns para escuta streaming e algumas para 

download. A empresa possui ainda a Trama Virtual, canal que possibilita que as bandas se 

cadastrem e criem uma página própria onde podem disponibilizar suas músicas para 

download. Esta foi uma interessante estratégia da Trama para garimpar novas bandas, 

disponibilizando inclusive estatísticas de visualizações de páginas, da quantidade de 

downloads, entre outras informações. No entanto, o que mais tem chamado atenção na Trama 

é um produto chamado de Álbum Virtual, que consiste na possibilidade de baixar o álbum 

completo, com todas as faixas e o material do encarte, em troca da veiculação da campanha de 

uma marca patrocinadora, ou seja, a empresa patrocinadora paga pelo download do 

consumidor. 

 

                                                 
50 Disponível em: http://trama.uol.com.br/noticias/index.jsp?id=9385.  Última visita em 04/01/2010. Para um 
aprofundamento e uma análise mais acurada, consultar Castro (2004)  

Figura 3: UOL Megastore 
Fonte: Site UOL Megastore 

Figura 4: Rádio UOL  
Fonte: Site Rádio UOL 

http://trama.uol.com.br/noticias/index.jsp?id=9385�
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O último modelo que gostaríamos de apresentar é do iMusica [Figura 6]. Esta empresa 

também se diferencia das outras, pois o seu principal foco é criar, vender e administrar 

plataformas para a comercialização de música digital. Além da sua própria loja de música 

digital, ela gerencia a MSN Música, a loja das gravadoras Warner e Universal e do selo 

Deckdisc, entre outras. Ela mantém contrato para a distribuição de conteúdo com todas as 

majors e com as editoras brasileiras, funcionando com hub para a distribuição de música 

brasileira em outras lojas virtuais no exterior.  

 

 

 

Em suma, o que queríamos indicar eram os processos de ruptura e reestruturação da 

indústria fonográfica, abalada diversas vezes por inovações tecnológicas, e que tem mantido 

uma postura indefinida sobre mudanças na estratégia de comercialização digital da música.  

Não estamos aqui apregoando o fim do suporte físico em LPs, CDs, DVD e etc. Como 

aponta Sá (2009), os LPs ganharam um status de cult por alguns consumidores de música e 

Figura 6: Gravadora Trama 
Fonte: Site Trama 
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têm tido uma produção crescente nos últimos anos. Castro (2006) corrobora com este ponto 

de vista, mostrando que a cultura material relacionada à música continua tendo valor para uma 

parcela dos consumidores. Alguns exemplos são as “caixas especiais” ou “caixas 

comemorativas” que entregam material exclusivo, seja em formato audiovisual ou material 

(camisetas, souvenirs, etc).  

 
 

1.4  ESCUTA NÔMADE  

 

Dentro da cidade conectada, no espaço intersticial, os indivíduos vivem entre o real e o 

virtual, a estagnação e a aceleração, o público e o privado. Pensando nessa realidade 

interconectada, permeada de deslocamentos, encontros e símbolos, gostaríamos de evidenciar 

o que denominamos nesta dissertação de escuta nômade. A escuta nômade é uma escuta em 

movimento. Ele possui aspectos físicos, emocionais e simbólicos, e funciona a partir do 

acoplamento de tocadores de música ao aparelho auditivo. Encarando as posturas de escuta 

como uma atitude em torno do som que é escutado, Castro aponta que: 

 
A escuta, talvez pela sua inexorabilidade, foi um dos sentidos mais 
intensamente explorados por esta aventura nesta época, iniciando talvez de 
maneira bastante abrupta e pela primeira vez na cultura ocidental um 
envolvimento expressivo da juventude com a experimentação na linguagem 
musical, sua interação com novas possibilidades de invenção musical, a 
longa formação do chamamos de uma nova postura de escuta: uma atitude 
diferenciada diante da música que se queria fazer e escutar. (CASTRO, 
2003, p.28) 

 

 Retornamos, então, ao conceito de ciborgue, pois, longe de ser uma escuta natural ou 

normal, ela é amplificada e encerrada em comunhão com o maquínico.  Tanto Castro (2003, 

2004) quanto Sterne (2004) e Sá (2006) parecem concordar que a música é um dos bens 

culturais que mais rapidamente absorvem as transformações tecnológicas que são traduzidas 

pelos seus consumidores em práticas sociais distintas.  
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Como já mencionamos anteriormente, os dispositivos móveis com capacidade de 

executar, armazenar e compartilhar música digital tem se tornado cada vez mais freqüentes na 

paisagem paulistana. Sabemos do pioneirismo do Sony, criando o Walkman nos anos 1980, 

mas, de forma mais contemporânea, novos aspectos se juntam à capacidade de escutar música 

de maneira personalizada. 

O primeiro aspecto é a mudança do suporte (o CD e o MiniDisc eram suporte para a 

música em momentos posteriores ao primeiro Walkman, quando se utilizava a fita cassete), 

que atualmente é digital, permitindo colocar as músicas em qualquer dispositivo com uma 

pequena capacidade de processamento informático e saída para áudio, como, por exemplo, em 

TVs, microondas, tênis e geladeiras.  Outro aspecto é a radicalização da capacidade de 

configurar as listas – e, portanto, os gostos – que os indivíduos carregam consigo, uma vez 

que com capacidade de armazenamento cada vez maior (um dos modelos do iPod Classic 

possui 160 Gb de capacidade, o que equivaleria a aproximadamente duas mil horas de 

música), o leque de escolhas em trânsito para as mais diversas situações se torna incontável. 

Além disso, os novos modelos de negócio para a venda de música no celular, utilizando as 

redes sem fio, dotam o indivíduo de capacidade de fazer download de qualquer música em 

qualquer lugar em que esteja.  Por fim, as interfaces dos dispositivos móveis, que utilizam 

ícones intuitivos para identificar as funcionalidades na tela, têm ajudado no letramento dos 

indivíduos para transferir os arquivos de áudio, selecionar suas playlists e executá-las. 

A escuta nômade também é entrecruzada pela mídia e pela publicidade. Ao longo do 

seu percurso entre o mercado e a ação cotidiana dos indivíduos, os sucessivos processos de 

surgimento de práticas de escuta e de cristalização promovida pelas empresas são 

materializados em produtos e serviços. Douglas Kellner (2001, p.27) afirma que “a cultura da 

mídia é cultura dominante hoje em dia” e que nos fornece “os símbolos, os mitos e os recursos 

que ajudam a construir uma cultura comum para a maioria dos indivíduos”. É interessante 
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observar então que a mídia é um fator importante na formação da subjetividade e dos fatores de 

sociabilidade, uma vez que indivíduos dotados dos mesmos conteúdos e símbolos são capazes 

de criar e compartilhar uma mesma visão de mundo. Não podemos, no entanto, esquecer o 

papel da mídia como motor da circulação de representações sociais e dos hábitos de escuta, 

pois são as propagandas que incitarão a compra do último celular com mais gigabytes de 

memória, de um novo pacote de dados com músicas grátis ou mesmo dos ringtones e das 

músicas exclusivas para esse meio.  

Tendo em vista esses aspectos, percebemos hoje em São Paulo que esta escuta nômade 

se divide em duas modalidades: a que utiliza fones de ouvido e a que utiliza os alto-falantes dos 

dispositivos móveis. 

 

Com fones de ouvido 

 

O fechamento auricular [Figura 7], as metáforas do envelope acústico propostas por 

Castro (2004) ou a bolha de Bull (2007) definem um processo de se fechar em si mesmo, do 

prazer indulgente e privado em companhia de muitos outros que circulam consigo na calçada, 

capaz de suprimi-los ou transformá-los em parte da paisagem de um mundo interno.  O 

innerscape, conceito desenvolvido por DuGay et al(1997), pode se visto como parte de um 

individualismo que vemos ascender na nossa sociedade ou como escapismo de uma São Paulo 

tão barulhenta e cheias de mazelas.  
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Sterne (2004) assinala que o processo de tornar privada a escuta não é recente, 

evidenciando o seu início nos auscultadores médicos desenvolvidas no século XIX. Através 

da análise da evolução das tecnologias de escuta, o autor nos explica que os fones passaram 

por transformações e foram utilizados, assim como no telégrafo, como forma de isolar os 

ruídos externos e dar maior confiabilidade à mensagem recebida, sendo mais tarde 

incorporados aos aparelhos de som domésticos, tornando-se uma forma de separar o ouvinte 

da rotina e do barulho dos lugares comunais da casa. Um dos principais pontos que o autor 

traz a baila é que a música antes de poder ser possuída, já podia ser ouvida em um espaço 

acústico personalizado. A metáfora de Castro, o envelope, também é reveladora de um 

nomadismo, de uma zona intersticial a ser explorada. O envelope permite um movimento de 

abrir e fechar, sendo uma escolha de ordem interna estar aberto ou fechado para o mundo. O 

seu conteúdo pode ser revelado, compartilhado, lido para outros, emprestado, copiado e, por 

fim, o envelope pode voltar a ser fechado.   

Figura 7: Jovem de Fones de ouvido na rua 
Fonte: Fotografado pelo autor 
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Neste sentido, esta postura de escuta opera como uma tática pessoal para levar consigo 

as músicas de que se gosta, para acompanhar ao ouvinte como uma “trilha sonora do 

cotidiano51

 

”. 

Com alto-falantes 

 

Diferente da primeira postura, que parece um movimento do indivíduo fechado em si 

mesmo, esta segunda postura de escuta tem uma lógica contrária, ou seja, ela parece um 

movimento de abertura. O nomadismo nesta postura de escuta se aproxima mais daquele 

proposto por Maffesolli (1991), de um espírito mais livre de experimentação, de uma 

‘vagabundagem’ ligada ao lúdico. Neste tipo de escuta, é necessário utilizar alto falantes que 

podem estar embutidos ou separados, sendo necessário apenas ligá-los à saída de áudio. 

 

 

 

                                                 
51 Expressão utilizada por Castro (2004). 

Figura 8: Jovens escutando música no shopping 
Fonte: Fotografado pelo autor 
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Os MP3 players e os celulares tocando música em volume audível na rua ou em outro 

ambiente público respondem a uma dupla lógica. A primeira, por um lado, é a lógica da 

desorganização do coletivo e de um ethos instaurado no qual o silêncio do outro é uma das 

regras. Por outro lado, esses aparelhos funcionam como um organizador interno e como 

âncora que ajuda o indivíduo a performar a sua identidade na cena urbana fragmentada pela 

velocidade. Pois o ato de tocar bem alto o seu gênero musical favorito, seu artista preferido 

faz soar sua identidade através destes minúsculos alto falantes [Figura 8]. No urbano 

paulistano, consumo cultural é a marcação da diferença ou da identificação, pois “a identidade 

é relacional”, segundo Woodward (2000). Assim, é necessária a atenção do transeunte, com 

quem compartilhamos o ônibus, para que possamos dizer quem somos.  

São estas escolhas de escuta de alguns indivíduos que circulam por São Paulo que 

iremos detalhar no próximo capítulo.  

  



68 
 

 2 – ESCUTAS E LUGARES DE TRÂNSITO 

 
On the floor of Tokyo 

Or down in London town to go, go 
With the record selection 

With the mirror reflection 
I'm dancing with myself 

Billy Idol (Vital Idol, 1986) 
 

Este capítulo propõe olhar para São Paulo e apreender as formas como os indivíduos 

escutam música em seus dispositivos móveis no que denominamos de “lugares de trânsito”, 

tais como a rua, o metrô e os carros. Estes três lugares foram escolhidos porque neles a 

concomitância entre a escuta e deslocamento se torna evidente e porque cada um desses 

lugares, além de ter características intrínsecas próprias, é também capaz de moldar e ser 

moldado pela escuta.  

Evidenciamos aqui a utilização do conceito de “lugar”, pois ele se torna central ao 

longo do capítulo para o entendimento do material empírico. Entendemos lugar como espaço 

polifônico, múltiplo de significados e experiências vividas. Partimos tanto da visão de 

geógrafos humanistas, tais como Holzer (1999) e Tuan (1977), quanto das assertivas de 

alguns estudiosos do cotidiano e da cidade como Canevacci (2004), Certeau (2008) e Martín-

Barbero (2004). Uma boa distinção realizada entre espaço e lugar é enunciada por Tuan 

(1977), em seu livro Space and place: the perspective of experience, em que o autor afirma 

que ambas as categorias são ao mesmo tempo familiares e complementares, pois se parte de 

um espaço indiferenciado para uma configuração de lugar à medida que o dotamos de valor, 

que passamos a viver experiências naquele local e que deixamos marcas a serem lidas por 

outros. Holzer (1999) ecoa esta perspectiva de Tuan, enfatizando que o lugar funciona como 

base fundamental para existência humana, sendo um conceito capaz de trabalhar de forma 

mais focalizada a relação entre homem-ambiente e atuando como organizador de significados 
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capaz de nos ajudar a entender de modo mais contextualizado as intenções, as experiências e 

as ações. 

Outro ponto de partida interessante são os diferentes ritmos de vida que a cidade 

apresenta e que os entrevistados, nos mais diversos pontos de São Paulo, afirmam muitas 

vezes serem regulados pela trilha sonora escolhida e disponível nos seus dispositivos móveis. 

Nesse sentido, os escritos iniciais do livro Cidade polifônica, do pesquisador italiano 

Massimo Canevacci (2004), versam sobre as possibilidades e as formas de se descobrir São 

Paulo. A partir de suas vivências e história pessoal na capital paulistana, ele cria paralelos 

com Roma (sua cidade natal) e nos conta sua inabilidade e incapacidade de conhecer São 

Paulo na sua totalidade, devido à configuração espacial e aos múltiplos ritmos da cidade. O 

autor enfatiza ainda a oportunidade de poder observar estes lugares não apenas como espaço 

geográfico, mas também como espaços comportamentais e psicológicos, capazes de imprimir 

ritmos distintos. Como ele próprio coloca: 

 
Habituado à minha cidade – Roma – que só pode ser conhecida quando a 
percorremos a pé, decidi usar a mesma “linguagem” e comecei a caminhar; 
foi assim que, errando, tentei dominar o território paulistano. Errando, 
porque São Paulo – como compreendi mais tarde – pode ser compreendida 
tanto percorrendo-se o seu território público quanto em suas interioridades 
privadas; e porque as incursões, principalmente noturnas, de carro, nas suas 
“auto-estradas internas” são outras fontes de percepção cognitiva. Aprendi 
rapidamente que esta “Grande Cidade” pode ser conhecida pela alternância 
de três ritmos de comportamento e de controle espaço-temporal: a 
imobilidade doméstica, a hipervelocidade noturna, a lentidão do passeio 
solitário. Todas estas dimensões desenvolvem equivalentes modalidades de 
observação, cuja configuração final constitui a rede através da qual se pode 
apresentar o tecido metropolitano. (CANEVACCI, 2004, p.14) 
 
 

Apesar de Canevacci realizar uma observação acertada quanto aos diversos ritmos dos 

indivíduos que circulam em São Paulo, há algumas discrepâncias em relação à ação cotidiana 

daquele que poderíamos chamar de “paulistano médio”. O autor parece esquecer-se da 

vivência cotidiana da cidade, em que há o uso dos transportes públicos e a corrida diária para 

percorrer grandes distâncias em um menor tempo possível, como por exemplo, a caminhada 
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acelerada dos indivíduos na Av. Paulista indo para o trabalho de manhã ou mesmo a lentidão 

do tráfego de carro no horário de rush. Tuan (1977) nos explica que essa movimentação, o 

ritmo de circulação pelos lugares e o nível de “apego” por onde nos deslocamos depende da 

intencionalidade e dos objetivos específicos dos indivíduos. Essas idéias ecoam com as 

propostas de Certeau (2008), que vê a cidade como um texto, sendo o cotidiano a forma como 

escrevemos suas linhas através de ações, caminhos percorridos e interações com outros 

indivíduos. 

É a partir destes ritmos e da relação da movimentação do indivíduo com a cidade e 

com o mercado que nos propomos desvelar, neste capítulo, como a apropriação dos 

dispositivos móveis e da escuta da música é tensionada entre a sua ação cotidiana e as 

estratégias da indústria da música. 

 

 

2.1 – ANDANDO E ESCUTANDO – CONSIDERAÇÕES SOBRE O RITMO DA 
CIDADE 

 
Andá com fé eu vou 

Que a fé não costuma faiá 
Certo ou errado até 

A fé vai onde quer que eu vá 
Gilberto Gil (Andar com fé, 1982) 

 
 

Andar a pé é a forma mais antiga de nos deslocarmos e mesmo hoje, na metrópole 

grande e fragmentada com uma enorme frota de veículos e múltiplas possibilidades de 

transporte coletivo, ainda é a forma mais utilizada para percorrermos pequenas distâncias.  

James Hillman (1993), em seu livro A cidade e a alma, faz considerações sobre esta questão:  

 
Desde os tempos mais remotos, passando pela Antiguidade, pela 
Renascença, até o princípio do século XX, as posturas humanas básicas – 
deitar-se, sentar-se, ficar de pé e correr – permaneceram iguais.  Movimentos 
corporais – como alcançar, pegar, inclinar-se, curvar-se e dançar – seguem 
ao longo dos tempos, com algumas diferenças, uma continuidade. Hoje, 
ficamos mais sentados do que de pé, mais sentados do que agachados ou 
ajoelhados.  Nossas camas e divãs podem modificar-se a cada período 
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histórico, mas, com relação aos movimentos humanos básicos, só o caminhar 
mudou radicalmente. Não só andamos menos que nossos ancestrais, mas 
quase eliminamos a necessidade de caminhar. Tornou-se obsoleto. A 
locomoção tornou-se mecanizada, desde os dispositivos de controle remoto 
até, claro, os automóveis. (HILLMAN, 1993 p.51) 

 
 

Precisamos lembrar que existem em São Paulo, bem como em outras localidades, 

várias formas de andar, pois existem várias intencionalidades ou vontades dos indivíduos que 

utilizam a rua para este propósito. Alguns desses indivíduos são turistas e passeiam de forma 

descompromissada e perdida, com passos mais lentos e mãos ocupadas com mapas, tentando 

se localizar. Outros são trabalhadores apressados, com passo firme, olhos fixos para onde 

estão indo e o pensamento absorto nas inúmeras atividades a serem executadas naquele dia. 

Alguns estudantes conversam e riem, usando a calçada como espaço de um jogo imaginário. 

Dentre todos os lugares escolhidos para a observação, a rua foi o mais difícil de mapear, uma 

vez que, sendo um lugar de passagem, a fixação e atribuição de valores são mais difíceis de 

serem entendidas. Consideramos a rua um lugar, mas para Certeau (2008), a rua não é capaz 

de fornecer uma experiência representativa de duração suficiente, sendo vista pelo autor 

apenas como um arranjo momentâneo de estruturas e interações possíveis, que só poderia ser 

vivido através da memória. Apesar disso, no nosso ponto de vista, para a maioria dos 

moradores de São Paulo que tem uma rotina estabelecida, o deslocamento acontece 

normalmente em um trajeto pré-definido, ou seja, as pessoas passam pelos mesmos lugares 

diariamente. Assim, o contato freqüente com o lugar o torna familiar, o dota de valor e, à 

medida que o indivíduo entende o seu arranjo e como as interações ali ocorrem, ganha uma 

maior desenvoltura para desempenhar as suas ações. Algumas pessoas, por exemplo, passam a 

reconhecer no seu caminho o jornaleiro que fica perto de uma estação de metrô, ou então tem 

o hábito de parar para tomar o café na mesma padaria todos os dias, ou ainda cumprimentam 

sempre o ambulante que vende balas e doces e, dessa forma, o seu trajeto urbano se torna uma 

soma de lugares. Precisamos lembrar também que a rua é um lugar com maiores 
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possibilidades de ação, diferente do carro e do metrô – que serão posteriormente analisados – 

em que necessitamos seguir de um ponto a outro por um roteiro de mão e contramão ou 

sentido das estações. Na rua, portanto, há liberdade maior para a escolha do caminho. Como 

enfatiza Certeau (2008, p.179) “a arte de ‘moldar’ frases tem como equivalente uma arte de 

moldar percursos. Tal como a linguagem ordinária, esta arte implica e combina estilos e 

usos”.   

A integração do andar com a utilização dos transportes públicos é uma das estratégias 

mais utilizadas pelos moradores das grandes cidades, pois conecta grandes pontos de fluxos 

de pessoas a vias menores. Há uma completude neste processo de interação, até porque o 

espaço urbano foi assim projetado pelos urbanistas e pelos engenheiros de tráfego. Virna52 e 

Lourdes53

Eu ando porque é o jeito, não tem ponto [de ônibus] na frente de casa e nem 
do trabalho, então pra mim, é tipo assim, uma conexão [entre ir de um lugar 
a outro] sabe? Faz parte pra ir nos lugares desse jeito [a pé], as vezes é até 
melhor do que ficar dentro do ônibus no trânsito, vai mais rápido. 

, duas entrevistadas, nos apresentam seus pontos de vista sobra esta questão.  

 
Foi uma escolha minha andar a pé de metrô quando vim para São Paulo. O 
carro tem um custo, então eu usei esse dinheiro para morar perto do trabalho, 
assim não gasto principalmente tempo, não fico apertada no ônibus e no 
metrô. [...] Se você mora em um lugar bom, onde tem tudo, o carro é 
dispensável. [...] Não gostava de andar, fui me adaptando e, hoje, não sinto 
falta do carro. 

 
 

Um conceito desenvolvido por Michel de Certeau, no livro A Invenção do Cotidiano, é 

a “enunciação pedestre”, o qual nos permite entender o andar pela cidade como ato 

comunicacional, pois, em suas ações e escolha de passos, o transeunte forma um texto a ser 

entendido. Como o próprio autor explica: 

Essa história começa ao rés do chão, com passos. São ele o número, mas um 
número que não constitui uma série. Não se pode contá-lo, porque cada uma 
de suas unidades é algo qualitativo: um estilo de apreensão táctil de 
apropriação sinésica. Sua agitação é um inumerável de singularidades. Os 
jogos dos passos moldam espaços. Tecem os lugares. Sob esses ponto de 
vista, as motricidades dos pedestres formam um desses “sistemas reais cuja 

                                                 
52 Virna tem 32 anos, é servente geral. Foi entrevistada na Av. Luis Carlos Berrini. 
53 Lourdes tem 38 anos, é dentista, casada e não tem filhos. Foi entrevistada na Av. Paulista. 
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existência faz efetivamente a cidade”, mas “não tem nenhum receptáculo 
físico. [...] Vendo as coisas no nível mais elementar, ele tem com efeito uma 
tríplice função “enunciativa”: é um processo de apropriação do sistema 
topográfico pelo pedestre (assim como o locutor se apropria e assume a 
língua); é uma realização espacial do lugar (assim como o ato da palavra é 
uma realização sonora da língua); enfim, implica relações entre posições 
diferenciadas, ou seja, “contratos” pragmático sob a forma de movimentos 
(assim como a enunciação verbal é “alocução”, “coloco o outro em face” do 
locutor e põe em jogo contratos entre colocutores). (CERTEAU, 2008, p. 
176-177) 

 
 

Na cena urbana atual, o ato de andar e de enunciação também é modificado por uma 

série de apetrechos e dispositivos, que compartilham a atenção e que compõem a “retórica 

ambulatória” do andarilho urbano. Assim como os nômades carregam consigo todos os seus 

pertences, nossos entrevistados levam com eles alguns objetos considerados imprescindíveis, 

que os tornam conectados, que lhes dão a sensação de segurança e que fornecem material para 

que possam circular na cidade com mais desenvoltura. Uma narrativa que nos chamou a 

atenção foi a de Roberto54

 

, que diz não sair de casa sem a carteira, o celular, um tocador de 

MP3 (ele afirma ter dois) e as chaves de casa. Ele nos explica que: 

Sem essas coisas, me sinto nu. Na carteira está a minha identidade e o 
dinheiro, no celular tá minha memória e os contatos, no MP3 [player] a 
companhia e as chaves são a certeza de que vou poder voltar pra minha casa.  
 
 

As tecnologias para a escuta de música digital apareceram com freqüência nas 

narrativas dos entrevistados como indispensáveis no seu dia-a-dia. É a partir desta constatação 

que gostaríamos de abordar a concomitância entre o andar e o consumo de música digital e 

suas implicações.  

A fruição musical é capaz de assumir papéis diferentes dentro do transitar urbano. Isto 

nos chamou atenção principalmente nas ruas que funcionam como artérias das cidades, 

avenidas que confluem os transportes públicos e que concentram uma diversidade de atrativos 

culturais, de serviços e onde estão localizados comércios e escritórios.  

                                                 
54 Roberto é comerciante e tem 42 anos.  
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A Avenida Paulista, um dos lugares de observação, funciona como referência para este 

mosaico de funções. Há uma “mancha cultural” que serve os indivíduos que circulam nesta 

área: cinemas que exibem filmes “fora do circuito tradicional”, museus, pontos turísticos, 

grandes livrarias como a FNAC e a Livraria Cultura, o Parque Trianon, galerias, casas de 

show, teatros e comércio. Além disso, concentram-se na região escolas, cursos pré-

vestibulares e faculdades (Casper Líbero e Fundação Getúlio Vargas, por exemplo), 

escritórios de profissionais liberais, grandes multinacionais e comércio. Ou seja, é uma região 

que atrai e por onde circulam indivíduos com uma grande diversidade de estilos de vida.  

Gostaríamos novamente de esclarecer a distinção entre duas formas da fruição da 

música em dispositivos móveis. A primeira se dá pelo acoplamento do dispositivo com 

capacidade de reproduzir música digital, os fones de ouvido no aparelho auditivo humano. Os 

fones, que são a parte mais aparente desta escuta (para quem a observa), se mostram em uma 

diversidade de cores, tamanhos, e formas, que nós não seríamos capazes de enumerar, 

característica identificada principalmente perto do início do horário comercial (por volta da 

nove da manhã, horário em que há uma maior quantidade de pessoas na rua). Foram estes 

fatos que nos levaram a acompanhar a trajetória de alguns indivíduos que passavam pela Av. 

Paulista e outros lugares de grande trânsito de pedestres. 

A segunda prática de escuta acontece quando indivíduos “tocam” música em seus 

dispositivos móveis utilizando os alto-falantes do mesmo ou caixas de som acoplados a ele. A 

emissão sonora é audível às pessoas a sua volta e, ao mesmo tempo, se mistura aos outros 

sons da paisagem sonora de São Paulo. 

Iremos tratar as duas práticas em separado, pois apesar de tangenciarem uma a outra, 

elas produzem efeitos diferentes e têm incitado iniciativas diferentes de marketing por parte 

da indústria da música. 
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2.1.1 Eu, eu mesmo e a música – cenas de um caminhar solitário 

 

A escuta utilizando os dispositivos móveis normalmente é solitária. O ato em si de 

caminhar com o outro demanda o mesmo ritmo, objetivo e disponibilidade. De acordo com os 

entrevistados é no se deslocar pela rua que a “música é mais companheira”, como nos explica 

Júlia55

 

: 

No metrô, na empresa, tem sempre alguém por perto, dá pra começar uma 
conversa, mas andando, não! Cada um está num passo, não tem nada em 
comum, como é que se começa uma conversa? [...] Eu pelo menos escuto 
uma música, duas, entre o metrô e o trabalho. Quando eu chego no trabalho, 
eu desligo. 
 
 

A recorrência desse assunto nas entrevistas é grande e percebida em quase todos os 

locais  pesquisados, mas, na rua, a sensação de “mais um na multidão” parece tornar-se muito 

forte. Como enfatiza Canevacci (2004, p.14) “a solidão numa grande metrópole pode ser 

vivida de forma mais ou menos suportável, segundo a sensibilidade de cada um”. Assim, nos 

parece que a falta de referentes e de um grupo com o qual se identificar torna a jornada mais 

maçante. Como iremos ver mais a frente, no metrô se pode ocupar a visão e a mente com a 

leitura de um jornal ou de uma revista; já no ato de caminhar, os olhos e as relações com o 

espaço se tornam necessárias. Não estamos aqui, porém, falando de um desmerecimento de 

escutar o som da cidade enquanto andamos, pois ele nos torna atentos às buzinas dos carros, 

aos avisos sonoros ou mesmo à aproximação de outros indivíduos. Tuan (1977, p.14) expõe 

sobre o uso dos nossos sentidos na experiência urbana e sobre a utilização da escuta. Neste 

processo, o autor nos lembra que “os sons apesar de pouco ajudar na localização [espacial], 

podem transmitir um forte senso de tamanho (volume) e distância56

                                                 
55 Júlia é secretária e tem 26 anos. 

”.  

56 Sounds though vaguely located, can convey a strong sense of size (volume) and of distance.” Tuan (1977, 
p.14) 
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Fazer uso desta postura de escuta é, portanto, uma opção do indivíduo [Figura 9]. Ele 

decide se separar, ou não, da paisagem sonora urbana para mergulhar numa que é só sua, de 

caráter pessoal. Sabemos por experiência que o espaço da rua tem a sua própria complexidade 

de sons e ruídos, os quais são mutantes e se transformam juntamente com o deslocamento. 

Este é o conceito de Murray Schaffer (2001) para soundscape ou paisagem sonora (ele se 

inspira na palavra landscape, que em português significa paisagem, para cunhar o termo). 

Segundo o autor, são os sons que podem ser percebidos em um determinado lugar onde se 

encontra o ouvinte. Os nossos entrevistados nos contam que São Paulo está “cada vez mais 

barulhento” e que muitas vezes alteram o seu trajeto costumeiro por conta desta questão. 

 

 

Durante certo período da observação na Av. Paulista, pudemos acompanhar a 

execução da reforma das calçadas e do canteiro central. O desconforto causado não só pelo 

transtorno das obras, mas também pelo ruído das britadeiras e dos homens trabalhando, era 

evidente no semblante das pessoas que ali transitavam. Franzir a testa, tapar os ouvidos e falar 

no celular aos gritos foram algumas das cenas observadas, além do óbvio passo apressado 

Figura 9: Indivíduo com  fones de ouvido na Av. Paulista 
Fonte: Fotografado pelo autor 
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para sair daquele lugar. Os entrevistados ainda nos contaram que o barulho é capaz de deixá-

los muito irritados, cansados ou mesmo confusos mentalmente. Esta é uma das principais 

razões, segundo eles próprios, de escutar música no celular ou em um MP3 com fones de 

ouvido na rua. 

Nossos entrevistados argumentam também que a escuta funciona como uma forma de 

modular o humor, ou mesmo alterá-lo. Existem pesquisas na área de educação física e 

motricidade humana (Nakamura, 2008), assim como em Marketing (Brenner et al, 2006), que 

afirmam que a música é capaz de melhorar a performance de um esportista, ou acalmar um 

individuo em situação de estresse, ou tornar um consumidor mais propenso  à compra. A 

questão aqui envolve o controle de um dos sentidos do ser humano, em que o gosto musical 

ou o favoritismo por um determinado tipo de música é capaz de levar a certos estados de 

humor. Sobre este assunto, Hillman afirma que: 

 
A linguagem do caminhar acalma a alma, e as agitações da mente começam 
a tomar um rumo. Caminhando, estamos no mundo, encontramo-nos num 
lugar específico e, ao caminhar nesse espaço, tornamo-lo um lugar, uma 
moradia ou um território, uma habitação com um nome. A mente é contida 
em seu próprio ritmo. (HILLMAN, 1993 p.53) 
 
 

Sobre a sobreposição do andar à escuta da música com fones de ouvido na paisagem 

urbana e às variações de humor, Mariana57 e Janaína58

 

 nos apresentam seus pontos de vista: 

Me faz companhia, sabe ? [...] se eu estou tristinha, vou lá e escolho uma 
coisinha pra escutar. A Vevete (cantora Ivete Sangalo) levanta defunto, 
espanta a preguiça de ir andar até a escola de manhã. 
 
[...] esquecer um pouco os problemas, andar já me ajuda um pouco, mas com 
música parece que ajeita a cabeça da gente um pouco, sei lá.  
 
 

Este processo nos leva a pensar também em uma estetização do cotidiano através da 

visão. Assim como Castro (2004b) nos fala sobre o envelopamento acústico como uma nova 

                                                 
57  Mariana é universitária e tem 19 anos. 
58  Janaína tem 45 anos, é professora, casada e tem dois filhos. Foi entrevistada no Parque do Ibirapuera. 
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prática de consumo musical, Bull (2007) apresenta em sua pesquisa sobre a cultura do iPod 

alguns efeitos deste processo. Ele afirma que há um solapamento da cultura urbana em 

detrimento de uma subjetividade individual e que esta “película sonora” é capaz de 

dessincronizar o que é visto daquilo que é escutado, causando uma reconstrução da realidade 

percebida. Duas declarações coletadas parecem confirmar a teoria de Bull: 

Quando estou indo para a escola, eu coloco o iPod, parece que me faz 
companhia, preenche o meu espaço pessoal, logo não estou mais sozinha.59

 
 

Eu estou num mundo só meu. As outras pessoas não importam mais. Olho 
pra frente e pronto!60

 
 

 
Uma questão de grande influência nas práticas de escuta é a violência na cidade. São 

Paulo é conhecida por ter índices elevados de violência e roubos, alcançando uma média de 

dois celulares roubados por minuto61. Este medo é inibidor do uso dos dispositivos móveis em 

público, pois, como sabemos, o individuo carrega consigo, em seu dispositivo uma fonoteca 

digital. Para acessá-la é necessário manusear o dispositivo, iniciar o software específico para 

fazer a seleção das músicas e executá-las. Para tal, conforme observamos é necessário a 

retirada do dispositivo de onde está guardado, normalmente nos bolsos, bolsa ou mochila. Na 

rua, esta manipulação dos dispositivos é tímida. Os usuários normalmente olham para os 

lados, param de andar ou entram em algum estabelecimento menos movimentado para fazê-la. 

Sobre isso Bruno62

 

 nos revela que:  

Eu tenho medo de ser roubado de novo. Não é porque eu vou ficar sem o 
celular. O pior é ficar sem o que tem dentro dele, a agenda, as fotos que eu 
tirei e as músicas que eu gosto. [...] Tenho até copia delas em casa, pô, fazer 
as listas, por em ordem deu trabalho. Tá tudinho do jeito que eu gosto lá. 

 

                                                 
59  Mariana é universitária e tem 19 anos. 
60  Társila é publicitária, solteira e tem 24 anos. 
61 Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ34431BE8ITEMID4F5AE714C24F47178996742E1EC1BE94PTBRNN.ht
m. Último acesso em: 02/02/2010 
62 Bruno é administrador e tem 26 anos. Foi entrevistado no Shopping Morumbi. 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ34431BE8ITEMID4F5AE714C24F47178996742E1EC1BE94PTBRNN.htm�
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ34431BE8ITEMID4F5AE714C24F47178996742E1EC1BE94PTBRNN.htm�
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Alguns outros entrevistados nos contaram algumas das táticas que adotam para evitar 

ficar sem os seus dispositivos e músicas. Carlos63 e João64

 

 nos narram, respectivamente as 

suas: 

[...] demorei um tempão juntando dinheiro para comprar o meu iPod Touch 
que eu queria. Então para não ficar dando pala na rua, passei a usar um outro 
fone [...] Aquele [fone] branquinho do iPod chama a atenção, até gosto mais 
deste aqui. [Ele abre a mochila e nos mostra um fone intrauricular simples] 
Este custou bem baratinho e é bom. 
 
Moro num lugar meio barra pesada. Pra disfarçar, eu saio de casa com o 
MP3 bem fudido e quando chego no metrô é que eu tiro o meu celular da 
meia pra escutar.  

 

Por último, observamos o uso dos dispositivos móveis, da música e do fone de ouvido 

como moduladores dos encontros face-a-face. Como já apresentamos anteriormente, o fone de 

ouvido funciona como o “sinal de ocupado” do telefone ou a placa de “não incomode” dos 

hotéis. Os indivíduos parecem utilizar de forma tática esta simbologia para transitar em São 

Paulo. De forma curiosa, Bruno65

 

 nos conta que: 

Quando vou pedir informação e estou de fone de ouvido, eu tiro porque é 
uma baita falta de educação com a outra pessoa. Mas, quando vou comprar 
uma revista ou pedir um café na padaria tiro um só porque às vezes não 
quero parar de escutar determinada música que está tocando. Assim dá para 
conversar, entender a conversa, mas continuo escutando.  

 

Observamos, na Rua 25 de março, um senhor de certa idade que vendia abacaxi em 

seu carrinho. Ele passou todo o tempo em que vendia, dava o troco e cortava a fruta usando 

apenas um dos fones de ouvido. Quando nós o indagamos o porquê, ele respondeu de forma 

bem humorada: 

 
Vai que a mulher liga! Como é que faz, meu rei? Enquanto ela não liga a 
gente escuta um forrozinho. Fico meio lá, meio cá. Vendo um abacaxi, dança 
um pouquinho.  

                                                 
63 Carlos é estudante e tem 21 anos. Foi entrevistado próximo a Praça da Sé. 
64  João é estudante e tem 16 anos. 
65 Bruno é administrador e tem 26 anos. Foi entrevistado no Shopping Morumbi. 
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Uma das inovações que o mercado da música tem apresentado em relação a este tipo 

de escuta são os fones de ouvido com a tecnologia de cancelamento de ruído ou noise-

cancelling. Esta tecnologia funciona a partir da captação dos sons ambiente, que é processada 

por um chip e que cria uma segunda onda em faseamento contrário, cancelando ou atenuando 

o ruído externo.  Vale lembrar que esta não é uma tecnologia recente, já que foi criada na 

década de 1950, pelo engenheiro Lawrence J. Fogel, como forma de melhorar o incômodo 

acústico causado pelos motores do avião. Foi o Dr. Bose (fundador da Bose Corporation66

 

, 

fabricante de equipamentos de som de alta qualidade) quem criou os primeiros fones de 

ouvido com noise-cancelling. Nos últimos dois anos, as grandes marcas de eletrônicos e de 

acessórios para música têm colocado a disposição no varejo várias opções de modelo fones de 

ouvido com esta funcionalidade [Figura 10]. Esta é uma das transformações que o mercado da 

música tem realizado, a partir de demandas de certos usuários, uma vez que permite que se 

tenha uma escuta livre de parte dos ruídos externos, sem que seja necessário um volume alto, 

pois isto pode causar distorções na música escutada, que podem influenciar tanto na fruição 

da música quanto no estado de humor e na qualidade do fonograma.  

 

 

                                                 
66 Disponível em  http://worldwide.bose.com/aim/en_br/web/home/page.html. Último acesso em 15/01/2010 

Figura 10: Fones de ouvido com sistema noise-cancelling 
Fonte: Retirado dos sites dos fabricantes 

http://worldwide.bose.com/aim/en_br/web/home/page.html�
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2.1.2 “Ei, eu estou aqui!” – Rastros musicais nas ruas paulistanas 

 

Diferente da primeira postura de escuta que descrevemos, em que se utilizava fones de 

ouvidos, a escuta por alto-falante nos parece ter uma lógica totalmente inversa. No primeiro 

caso, tínhamos uma trilha sonora individual que acompanhava os estados de humor do 

ouvinte e permitia administrar os encontros indesejados com outros indivíduos. Aqui, o que 

acontece é que os usuários utilizam seus dispositivos móveis pessoais para tocar música em 

alto volume, invadindo o espaço pessoal dos que estão ao seu redor. Esta música, propagada 

pelos alto-falantes dos dispositivos móveis, compõe a paisagem sonora da cidade, se 

misturando aos ruídos de carros, de trabalhadores, de transeuntes e falas cambiantes. 

Nos vagões do metrô as pessoas obrigatoriamente dividem o mesmo lugar e, quando 

há a prática da escuta nos dispositivos móveis sem os fones de ouvido, esta tem a duração da 

viagem do passageiro que a executa (ou a escuta). No caso da rua ocorre outro tipo de 

interação, pois, com as pessoas se locomovendo, a música só é absorvida por um curto espaço 

de tempo. Por isso nós a denominamos de rastro, uma marca que fica impressa sonoramente 

por pouco tempo em um determinado lugar, mas o suficiente para causar reações, 

identificações ou estranhamentos. 

Precisamos esclarecer que esta postura de escuta se mostrou mais presente em uma 

faixa etária composta por adolescentes e jovens (a idade máxima foi de 22 anos), sendo que 

eles não conseguiram expressar o porquê de realizar a escuta desta forma. Esses jovens estão 

cientes dos possíveis conflitos, mas alegam que não se importam. Alguns confessam mesmo 

gostar da atenção recebida, “seja ela boa ou ruim”. Os poucos conflitos ou reclamações que 

pudemos observar, tanto na Av. Paulista quanto nas ruas do centro, estavam voltados mais ao 

gênero musical do que ao volume do som. Outro ponto interessante da observação é que esta 
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prática é realizada em maior proporção quando os jovens estão em grupos pré-formados. 

Sobre esta questão, Pablo67

 

 conta: 

Tipo assim, a gente sai junto e põe uma música, se alguém reclama, não tô 
nem aí, estamos de galera. Mas se tô sozinho fico com cagaço [medo], 
porque aí o tio vai fica de mimimi [reclamação] e já era, eu desligo. 

 

Eles também afirmam adotar esta prática por não se acostumar em utilizar os modelos 

de fones de ouvidos existentes, como afirmam Fernanda e Lizete68

 

, em entrevista conjunta.  

Fernanda: Acho fone muito ruim, não pára na minha orelha. Já tentei todos 
aqueles de botar dentro [do ouvido], nunca serve. 
 
Pesquisador: E aquele grande, que cobre o ouvido? 
 
Lizete: Ah, do grande eu tenho um. Mas esquenta muito e estraga o cabelo. 
[risos] 
 
Fernanda: E se a gente ficar muito tempo, deixa a gente com dor de cabeça, 
num consigo escutar [música] muito tempo desse jeito.  
 
Lizete: [...] É! 

 

É interessante também notar como as falas sobre a segurança, destoam um pouco do 

primeiro caso em que os ouvintes demonstravam receio em manipular seus dispositivos em 

público. Esta questão se torna importante porque, para esta postura de escuta, eles precisam 

portar o celular na mão ou utilizar uma espécie de cordão ou colar em volta do pescoço para 

pendurar o aparelho, deixando o dispositivo à mostra. Os entrevistados que se dizem 

preocupados em serem roubados, afirmam ter apreço por eles, mas, na rua, quando estão com 

os amigos, dizem que “não tem problema não, é seguro” e quando estão sozinhos “ficam de 

olho”.  

Se utilizássemos apenas a concepção de Bull (2007) com sua visão apocalíptica da 

escuta na cidade, excluiríamos da pesquisa os efeitos de sociabilidade. Apesar de o autor 

                                                 
67 João é estudante e tem 16 anos. 
68  Lizete e Fernanda são irmãs, estudantes e tem respectivamente 14 e 16 anos. Na ocasião estavam voltando da 
escola acompanhadas da mãe. 
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lançar mão do conceito de we-ness, cunhado por ele mesmo, em que as pessoas estão juntas 

apenas por questão de ocupar ou transitar juntas no mesmo lugar, sem contato face-a-face ou 

cercados por uma incomunicação coletiva, verificamos que este conceito não abarca alguns 

dos grupos pré-formados os quais tivemos a oportunidade de observar na rua. Ocorre-nos, 

porém, que na data do lançamento do livro de Bull esta prática poderia não estar ainda 

difundida, pois só se tornou mais evidente para nós em meados de 2008.   

Gostaríamos, então, de oferecer um exemplo dos usos que estes jovens fazem da 

apropriação da música no espaço urbano. No final de junho, perto das férias escolares, 

observamos que um grupo composto de mais ou menos dez indivíduos, (número que flutuou 

durante a observação), ainda trajando o uniforme do colégio em que estudavam (Colégio 

Objetivo, que fica no número 900 da Av. Paulista), havia colocado um laptop na escada 

voltado para rua e acoplado a caixas de som. Os jovens ficaram parte da tarde, entre as 13hs e 

as 16hs30min aproximadamente, comemorando o fim das aulas, escutando música e 

conversando. A escolha da música ficava a cargo de todos, não havendo uma ordem ou uma 

playlist definida e as músicas eram oriundas de várias fontes, entre elas, a rádio UOL, álbuns 

no formato de CD, música digital da fonoteca gravada no HD e ainda músicas advindas da 

prática de sideload69

Para ilustrar como a mídia se utiliza da prática de escuta sem fones de ouvido na rua, 

citamos uma propaganda do celular Samsung F-275 [figura 11]. Nela aparece um rapaz 

andando pela cidade e, ao apontar o celular para uma jovem e ligar a música, ela começa a 

dançar com ele. Logo, muitos outros se juntam a eles e se forma uma grande festa, tendo a 

 de diversos celulares e MP3 dos indivíduos que compunham o grupo. 

Como o som era audível da calçada, muitos transeuntes paravam para vê-los e perguntavam o 

que estava acontecendo, enquanto outros se alegravam com a cena e esboçavam um sorriso ou 

mesmo, eventualmente, se juntavam ao grupo por um curto período. 

                                                 
69  O sideload é uma expressão advinda do campo da engenharia e da informática. O sideload consiste em 
transferir dados de um dispositivo a outro, via cabo ou conexões.  Os americanos têm utilizado muito esta 
expressão para denominar o ato de transferir música do seu computador pessoal para os seus tocadores de Mp3. 
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cidade como pano de fundo. O slogan da campanha é narrado em off: Samsung F-275, 

potência para todos os lados. Samsung, mais música na sua vida. A inovação apresentada 

pela propaganda é que, ao deslizar a tela sobre o teclado, revelam-se dois alto-falantes 

potentes acoplados ao celular, transformando-o uma espécie de jukebox. 

 

 

A última observação que gostaríamos de compartilhar aqui é a que envolve o 

Jefferson, contínuo (office-boy) de uma grande empresa na região da Av. Luiz Carlos Berrini. 

Ele foi um dos nossos informantes mais interessantes de acompanhar, pois nos mostrou que a 

primeira e a segunda postura de escuta que explanamos anteriormente não são excludentes. 

Ele nos contou mais tarde, utilizando as suas palavras, que há comportamentos pertinentes aos 

lugares da cidade em que ele freqüenta, que podem ser reapropriados, aliados à música digital 

e aos dispositivos móveis para serem utilizadas como táticas e performance no cotidiano. 

Como “boy”, Jefferson trabalha na rua, vai à empresa pela manhã e no começo da 

tarde apenas para pegar as incumbências do dia e depois vai resolvê-las na rua. Nós o 

Figura 11: Spot para a TV do celular Samsung F-275 
Fonte: http: // www.youtube.com.br. Último acesso em: 12/07/2009 

http://www.youtube.com.br/�
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encontramos a primeira vez na Av. Paulista, em um ponto de ônibus, perto do Hospital Santa 

Catarina. Jefferson estava com fones de ouvido e cantava alto um samba (não conseguimos 

identificar qual); ao seu redor havia outras pessoas (também esperando transporte) que o 

olhavam com certo espanto. Quando ele percebeu que tinha platéia (como ele mesmo nos 

disse mais tarde), começou a sambar. O espanto dos indivíduos deu lugar a sorrisos e palmas 

no ritmo de samba e, ao fim do seu pequeno show, sob uma salva de palmas, ele agradeceu. 

Um rapaz e uma senhora se aproximaram e eles conversaram até que o ônibus chegou. Nós o 

acompanhamos e descemos na região da Praça da Sé (centro de São Paulo), de onde ele 

caminhou para o Banco do Brasil em uma rua próxima. Ao entrar no Banco, a porta giratória 

parou e Jefferson foi obrigado a esvaziar os bolsos, momento no qual pudemos notar que ele 

carregava consigo um tocador de MP3, um celular e o fone de ouvido já percebido 

anteriormente. Lá dentro, ele cumprimentou algumas pessoas que trabalhavam em suas mesas 

e se dirigiu à fila. Pouco tempo depois, outro contínuo da mesma empresa (ambos estavam 

identificados), mais ou menos da sua idade, se juntou a Jefferson e eles iniciaram uma 

conversa sobre música. O outro boy sacou o celular do bolso e começou a tocar uma música 

do gênero “black” (como ele mesmo definiu), a qual foi escutada por algum tempo. Algumas 

pessoas se incomodaram, principalmente as mais idosas, e muitas faces dos presentes 

mostraram o estranhamento com aquela atitude. Uma das caixas do banco perguntou se não 

haveria show hoje e Jefferson fez uma série de passos de dança (que julgamos serem muito 

bons e bem coreografados) pelos quais foi aplaudido novamente.  Antes de Jefferson sair do 

banco, nós o abordamos pra uma conversa sobre o que tínhamos observado. 

No fim, Jefferson nos contou que gosta mesmo é de dançar e faz parte de um grupo de 

hip hop na comunidade onde mora, com o qual se apresenta em casas de show. Ele diz ainda 

que é “movido a música” e que “o celular e o MP3 é o jeito de levar ela [a música] comigo”. 

Ele conta que fez uma coreografia na rua certa vez e que o “pessoal gostou”; parecia a ele que 
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a dança deixava as pessoas menos sisudas e ajudava a quebrar o gelo. Logo, passou a ser 

reconhecido nos trajetos costumeiros de trabalho e, algumas vezes (como no banco este dia), 

recebia pedidos para que tocasse uma música e fizesse um pequeno show.     

  

2.2 – ESCUTA, SOCIABILIDADE E CONFRONTO NO METRÔ 

 
Ooh, city is bittersweet 

I don´t care, take me there on the street, freedom in the city 
Gotta ride, goin´ down underground, watch me slide, loving the city 

Bee Gees (Subway, 1976) 
 

Para melhor entendimento da nossa análise, precisamos primeiramente enumerar as 

peculiaridades que fazem do metrô um dos lugares privilegiados para observar as novas 

posturas de escuta acoplada aos dispositivos móveis.  

John Urry (2007), no seu livro Mobilities, comenta acerca de uma dupla mudança que 

o trem, de forma histórica, trouxe para a nossa sociedade na percepção de mobilidade. 

Primeiro, diminuindo a distância entre dois lugares e eliminando muitos outros lugares entre 

eles. A segunda mudança pode ser entendida como complementar à primeira, uma vez que a 

conexão de dois lugares é capaz de promover a comunicação ponto a ponto entre eles, 

expandido desta forma a percepção de espaço e continuidade. Podemos trazer esta leitura de 

Urry para os metrôs nas grandes cidades, uma vez que, devido às proporções gigantescas e à 

alta densidade populacional, alguns bairros de São Paulo têm uma população flutuante e 

demandante de serviços de transporte maior do que algumas cidades inteiras de menor porte. 

De acordo com a pesquisadora Janice Caiafa (2008, p.106), o metrô é um equipamento 

coletivo urbano. Esta definição é oriunda dos estudos do urbanismo e do planejamento urbano 

e oferece uma perspectiva sobre um serviço que é prestado, por empresas ou pelo Estado, à 

coletividade. Na cidade de São Paulo, o serviço é estatal e está vinculado à Secretaria de 

Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, tendo iniciado o seu funcionamento em 
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1974. Atualmente o metrô tem aproximadamente sessenta e três quilômetros de extensão70, 

divididos em quatros linhas designadas por cores (vermelha, azul, verde e lilás) e composto 

ainda por cinqüenta e cinco estações. Transporta diariamente dois milhões e meio de pessoas 

e, em 2010, deverá ocorrer a inauguração de mais uma linha, a amarela. Até 2014 estão 

previstas mais quatro linhas (laranja, branca, ouro, prata)71

Muitos dos nossos entrevistados mostraram preferência pelo uso do metrô como meio 

de transporte, característica que quantitativamente não é relevante, principalmente porque as 

áreas onde as entrevistas foram realizadas eram regiões centrais da cidade de São Paulo, 

servidas pelas linhas do metrô. As narrativas destes usuários nos deixam entrever algumas 

questões muito importantes ligadas principalmente ao conforto, à segurança e a outras 

impressões que influenciam na forma de escuta durante as viagens. 

, hoje em processo de licitação.  

Os primeiros pontos a serem explorados se referem à facilidade de andar no metrô, 

sendo que os nossos entrevistados enalteceram a capacidade do metrô ser rápido, confortável 

e seguro. Marta 72

Uso o metrô porque moro perto dele, se usar o carro fico presa no trânsito, 
andar não dá porque é longe. Vou rápido, vou confortável, não perco tempo. 
Passou o cartãozinho na catraca, entrou no trem e saiu do outro lado. Fácil 
assim! 

, por exemplo, nos oferece uma perspectiva do seu uso deste meio de 

transporte, ressaltando tais pontos: 

 
 

Ela destaca, na mesma entrevista, como se sente em relação à segurança deste meio de 

transporte: 

 
Seguro, seguro o metrô não é. Mas é melhor que a rua. Aqui tem esses 
seguranças, tem câmera, tudo é mais controlado, certinho. Gosto disso. 
Apesar de nunca desgrudar da minha mochila e deixar ela pra frente [do 
corpo], mas eu relaxo aqui.  
 

 

                                                 
70 Disponível em http://www.metro.sp.gov.br/. Último acesso em: 12/02/2010 
71 Disponível em  http://www.expansao.sp.gov.br/. Último acesso em: 12/02/2010 
72 Marta tem 23 anos é arquiteta e solteira. Ela foi entrevistada na região da Av. Paulista, perto da Livraria Fnac. 

http://www.metro.sp.gov.br/�
http://www.expansao.sp.gov.br/�
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Esta questão, segundo Caiafa (2006, p.45), está ligada à forma como o metrô é 

projetado.  A partir das idéias de Foucault, a autora afirma que o metrô tem características de 

uma sociedade disciplinar, em que as catracas, o serviço de bilhetagem, as filas organizadas 

têm a função de “guiar” ou mesmo de normalizar o fluxo intenso de indivíduos. Sobre essas 

características, a autora afirma que: 

 
No metrô se evidencia particularmente a necessidade desse traquejo para 
conviver com outros numa cidade, dividirem o espaço, acompanhar o fluxo 
que se produz. É preciso renunciar em parte aos gestos familiares, que 
faríamos se estivéssemos, por exemplo, em casa. Aprendemos um ritmo 
coletivo. Há uma fruição possível em ingressar nessa onda coletiva: não se 
está em casa, é preciso recolocar o corpo, e isso pode ser uma experiência 
interessante. O metrô é um circuito de direções precisas, o que gera certas 
exigências. É uma tensão urbana, uma fricção que anima os corpos. 
(CAIAFA, 2006, p.48)  
 

Diferente da rua e do ato de andar a pé, em que se pode escolher seu caminho, dentro 

de possibilidades e, de certa forma, regular o ritmo do andar dependendo de uma série de 

fatores, no metrô isto é mais difícil. Ele impõe um ritmo e um caminho dentro das estações 

que deve ser seguido e também ajuda a criar o ritmo urbano, com as timetables e os itinerários 

definidos. Diego73

 

, um dos nossos entrevistados nos afirma que: 

O metrô não para, acho que desde que eu mudei para São Paulo [o 
entrevistado mudou-se há cinco anos aproximadamente], só não andei de 
metrô três vezes, quando teve greve. Mas quebrado, quebrado, nunca vi não. 
Sempre chego no horário, não tem desculpa se você vai de metrô. 
 
 

Os vagões do metrô também impõem uma linearidade para o fluxo, uma vez que são 

perfilados e correm nos trilhos em uma única direção.  O espaço dos vagões é iluminado e 

têm poucos assentos, o que força a maioria dos passageiros a viajar em pé. Apesar dos elogios 

a este serviço de transporte, alguns dos entrevistados fizeram objeções, como são os casos de 

Marília74, Joana75 e Alberto76

                                                 
73  Diego é, advogado. Tem 33 anos e está “noivo”. Ele foi entrevistado no vagão do metrô pela manhã, destino 
Clínicas – linha verde 

, cujas falas foram transcritas abaixo respectivamente. 

74 Marília tem 36 anos é casada e “enfermeira-chefe”. Foi entrevistada no vagão da linha verde. 
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O metrô sempre é bom. Pego todo dia, duas linhas [vermelha e azul], pra 
depois pegar o trem. Porque eu trabalho em Mauá [cidade próxima a capital 
paulistana]. Eu gosto, porque no horário que eu embarco é vazio, é tranqüilo, 
não tem empurra-empurra. Mas não gosto é do horário cheio, principalmente 
na Sé, tem gente mal cheirosa e suada. Não gosto de gente estranha 
encostando em mim. Mas como é que a gente vai fazer?  
 
Viajar de metrô é mais rápido, mas é muita gente junta, é fechado, não dá 
pra respirar e parece que cada vez piora mais. Como é que faz, seu Igor? Eu 
sou baixinha, fico abafada, costofóbica [sic], me dá um apeeeerto no 
coração, que às vezes eu acho que vou desmaiar. 
 
De um lado o metrô é seguro, mas por outro, no horário de pico tem gente 
demais! Esse negócio de ter o espaço pessoal invadido é complicado, me 
sinto sujo depois de encostar em tanta gente. É o meu corpo e não posso 
escolher em quem eu encosto? 
 
 

Como podemos perceber, estas falas também nos apontam outra questão – a angústia 

de viajar com outros indivíduos desconhecidos. O metrô, como aparelho coletivo urbano, já 

pressupõe esta questão, mas tais relatos refletem um vetor social mais macroscópico, a 

individualização que se inicia na modernidade e parece se intensificar no contemporâneo 

urbano.  

A metrópole é o lugar onde convivem indivíduos heterogêneos e, em algumas 

circunstâncias, ela nos força a ter contato com as diferenças. Nesse contexto é interessante 

observar que é o contato com a diferença que permite ao indivíduo relativizar sua experiência 

urbana, afirmando, assim, a sua identidade. Enquanto em cidades de pequeno porte o estranho 

e o desconhecido ainda continuam sendo motivos de desconfiança, na metrópole 

contemporânea eles são mais tolerados no convívio social. Neste processo, Simmel (1976) 

nos fala que os estímulos e as novidades, tais como se acostumar aos estranhos, são a chave 

para entendermos o processo de individualização, que institui uma indiferença ou uma atitude 

blasé em relação ao outro. Como o próprio autor afirma: 

 
                                                                                                                                                         

75 Joana tem 46, anos, tem quatro filhos. Ela é empregada doméstica, divorciada e utiliza as linhas vermelha e 
azul todos os dias para trabalhar. 
76 Alberto é solteiro. médico residente e pesquisador. Ele utiliza a linha verde todos os dias para ir do trabalho 
para casa. 
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Os mesmos fatores que assim redundaram na exatidão e precisão minuciosa 
da forma de vida redundaram também em uma estrutura da mais alta 
impessoalidade; por outro lado, promoveram uma subjetividade altamente 
pessoal. Não há talvez fenômeno psíquico que tenha sido tão 
incondicionalmente reservado à metrópole quanto a atitude ‘blasé’. A atitude 
blasé resulta em primeiro lugar dos estímulos contrastantes que, em rápidas 
mudanças e compressão concentrada, são impostos aos nervos. [...] Uma 
vida em perseguição desregrada ao prazer torna uma pessoa blasé porque 
agita os nervos até seu ponto de mais forte reatividade por um tempo tão 
longo que eles finalmente param de reagir. [...] Surge assim a incapacidade 
de reagir a novas sensações com a energia apropriada. Isto constitui aquela 
atitude blasé que, na verdade, toda criança metropolitana demonstra quando 
comparada com crianças de meios mais tranqüilos e menos sujeitos a 
mudanças. (SIMMEL, 1976, p.16) 
 

É necessário, porém, deixar claro que este pensamento de Simmel diz respeito a uma 

modernidade sólida, onde estão presentes diversos elementos que se intensificaram com o 

crescimento das cidades. Bauman (2001, 2004) atualiza a visão de Simmel, substituindo a 

centralidade do blasé por outros fenômenos-chaves mais contemporâneos: a 

instrumentalização e mercadorização das relações humanas e a fluidez das identidades. O 

autor os vê como estratégias dos indivíduos para lidarem com uma maior velocidade e 

superficialidade das relações humanas na sociedade metropolitana. 

O metrô parece ser o lugar onde se consegue observar com maior intensidade o 

encontro das diferenças, pois indivíduos de diversas classes sociais e estilos de vida escolhem 

(ou são obrigados), por um curto espaço de tempo, a estar em contato. Mesmo assim, há uma 

reivindicação de espaço pessoal, como vimos na fala do Alberto; entendemos aqui como 

espaço pessoal a proximidade com o corpo, e este como último mediador e a forma mais 

primária de se comunicar com o espaço e com outros indivíduos. Assim como observou 

Caiafa (2006) em seu trabalho sobre o metrô do Rio de Janeiro, no metrô paulistano parece 

não haver a prática da evitação sistemática no olhar. Dos lugares observados durante a 

pesquisa de campo, o metrô é o lugar onde as pessoas mais se observam. Isso se dá, em parte, 

por uma peculiaridade dos corpos neste meio de transporte, visto que eles são conduzidos pelo 

trem, não havendo uma participação física no processo de locomoção. Além disso, com 
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exceção de poucos trechos, não há paisagem a ser observada, o que força a atenção para 

dentro do vagão.  

Janice Caiafa traz, por conseqüência da sua observação, o conceito de solidão povoada 

no metrô do Rio de Janeiro, o qual nos indicando que, apesar do silêncio que impera nos 

vagões, se passam uma série de ações, apontando que estes indivíduos travam uma relação 

com o espaço e mesmo com os outros indivíduos. Durante a nossa observação no metrô da 

capital paulistana, assim como observado pela autora no Rio de Janeiro, pudemos constatar 

que acontece o mesmo, mas gostaríamos de acrescentar que a utilização dos dispositivos 

móveis, principalmente nos vagões, altera esta paisagem e a experiência da viagem. O uso dos 

celulares para os serviços de voz no metrô na cidade de São Paulo é um fenômeno recente, 

sendo que os testes para seu funcionamento foram iniciados em meados de 2007 e o serviço 

se tornou estável apenas em 200877

O conceito de solidão povoada, que a autora traz em seu texto, nos parece não dar 

conta destas viagens de metrô em São Paulo, uma vez que a entrada em cena do celular, assim 

como a de outros aparelhos eletrônicos, faz com que os passageiros sejam capazes de tirar 

fotos, ouvir música ou mesmo manter-se em contato via voz ou dados com outros indivíduos 

da sua agenda. Parece, portanto, que esta solidão do nômade urbano e usuário do metrô é 

povoada muitas vezes não com outros indivíduos ali presentes, mas com materiais 

armazenados digitalmente e disponíveis para o uso imediato. A questão da privacidade e da 

solidão se liquefaz (para utilizar uma expressão de Bauman) na medida em que os usuários 

dos dispositivos se sentem seguros e acompanhados dos seus gadgets e contatos [Figura 12].  

. Essa facilidade, aliada ao barateamento da tecnologia – 

principalmente no que se refere aos dispositivos móveis – nos permitiu observar além das 

chamadas de voz realizadas neste espaço, o florescimento de algumas práticas e conflitos 

propiciados pela escuta de música digital no metrô. 

                                                 
77  Disponível em <http://idgnow.uol.com.br/telecom/2008/02/26/paulistanos-poderao-usar-celular-no-metro-a-
partir-de-maio/>. Acessado em 12/07/2009  

http://idgnow.uol.com.br/telecom/2008/02/26/paulistanos-poderao-usar-celular-no-metro-a-partir-de-maio/�
http://idgnow.uol.com.br/telecom/2008/02/26/paulistanos-poderao-usar-celular-no-metro-a-partir-de-maio/�
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Interessa-nos a capacidade destes dispositivos de reproduzir música, pois eles 

produzem efeitos sobre os usuários deste espaço de trânsito: da observação do espaço 

surgiram algumas impressões que foram confirmadas pelas entrevistas. Uma delas é que os 

usuários preferem dispositivos reprodutores de MP3 de tamanho reduzido, afirmando 

principalmente que é “mais fácil de levar”, “cabe no bolso” ou mesmo os celulares que 

afirmam “ter tudo em um negócio só”. Sendo assim, podemos perceber que no metrô não há 

uma pluralidade tão grande de dispositivos, tais como os que identificamos em outros lugares 

como escolas ou shopping centers. Isso ocorre primeiro por uma questão ergonômica; um 

laptop necessita de espaço para ser manipulado, além da questão do tempo e do medo de 

roubo. A questão da segurança também tem relevância na medida em que os usuários do 

metrô afirmam se sentirem seguros para manipular os seus dispositivos tanto dentro das 

estações do metrô quanto nos vagões. Nos relatos de Alberto e de Lúcia78

 

 podemos perceber 

esta preocupação:  

...e uso o metrô para manipular o iPod ou o celular, é um lugar mais fechado, 
mais seguro. Apesar das pessoas estarem mais perto e observarem mais, o 
lugar é fechado, tem segurança e tudo mais. Mas tem que ficar esperto 

                                                 
78 Lúcia tem 14 anos e é estudante. 

Figura 12: Escuta com fones de ouvido no metrô  
Fonte: Fotografado pelo Autor 
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porque tem uns pickpockets [em português “batedores de carteira”], que 
ficam de olho em você para te roubar na rua. Tento sempre ser breve, porque 
São Paulo tá cada dia pior. 
 
Aqui [na estação de metrô] é mais de boa. Podemos ficar por aqui tranqüila, 
botar a música pra tocar. Tem umas vezes que fico esperando as meninas 
saírem da aula porque são de outra série, espero aqui porque é mais seguro 
do que na porta da escola. 
 
 

Entrando em um aspecto mais especifico, dividimos a escuta em duas modalidades, 

como já realizamos em outros momentos: uma em que há o acoplamento do aparelho auditivo 

aos fones de ouvido dos dispositivos e outra em que a música é tocada diretamente nas caixas 

externas. Elas irão produzir efeitos diferentes nos indivíduos e no entorno assim como são 

anunciados de forma diferente na publicidade para celulares.  

A escuta com fone de ouvidos acoplada aos dispositivos móveis, como já explicitamos 

anteriormente, funciona como uma espécie de envelope acústico, capaz de envolver o ouvinte 

em seu próprio ambiente sonoro. No metrô, este tipo de escuta ganha alguns contornos 

relativos às questões que abordávamos, pois podemos perceber que existem intensidades no 

ato da escuta que variam desde o indivíduo totalmente absorto e centrado em si até os 

indivíduos nos quais a música “reverbera” transformando-se em assovios, um cantarolar ou 

até mesmo em dança ou batidas ritmadas com os pés e as mãos. 

Normalmente estas pessoas que ficam quietas e que parecem absortas em seus 

pensamentos utilizam o envelope acústico como forma de isolamento dos outros indivíduos 

com os quais divide o espaço no metrô. Ao observá-las, percebemos alguns comportamentos 

que se repetiam, tais como os olhos baixos ou fixos em algum ponto vago e a utilização de 

revistas, livros ou apostilas como forma de evitar o contato visual ou mesmo o início de uma 

conversa. Paragas (2005, p.119), na sua pesquisa sobre o uso de celulares nos transportes 

públicos de Manila, nas Filipinas, afirma que os indivíduos se sentem invadidos no seu espaço 

pessoal quando utilizam o transporte público por este ser muito cheio. O celular seria, 

portanto, uma forma não verbal de ocupação do espaço, de criar uma barreira aos outros em 



94 
 

relação a quem utiliza os celulares. Podemos pensar o mesmo para os fones de ouvido, que 

têm se tornado tão popular nas grandes cidades; parece haver um entendimento coletivo de 

que estes indivíduos não querem ser incomodados. Entendemos por meio das narrativas das 

pessoas que utilizam tal artifício que isto funciona como uma estratégia de circulação no 

metrô, uma forma de não ser abordado por desconhecidos, como narram Lúcia79 e Marina80

 

: 

Quando estou voltando da escola sozinha sempre tô de fones de ouvido. 
Sempre tem uma tia velha, um cara estranho ou alguém pedindo alguma 
coisa. Tando de fone posso fingir que não tô vendo. 
 
No metrô não quero papo. Então quando dá eu sento e as vezes ponho o 
headphone beeeeeem grande que eu tenho pra ninguém me incomodar. [...] 
Teve uma vez que esqueci o Sony [tocador de MP3] e coloquei sem música 
mesmo, só com o fio pra dentro da mochila, porque o cara do lado ficava 
puxando conversa.   
 
 

Por outro lado, alguns entrevistados nos contam que usam o fone de ouvido por 

educação, porque acham que o metrô é um lugar onde “não deve ter barulho”, que “se deve 

respeitar os outros”, ou mesmo que “os outros não querem escutar o que eu escuto”. Este é o 

caso de Alberto: 

 

A viagem [de metrô] é longa, uso o tempo para ler, escutar música ou 
adiantar o trabalho fazendo algumas ligações. Gosto do fone porque posso 
fazer as coisas sem incomodar muito os outros. Ligo o microfoninho do 
celular se for falar e o fone fica no ouvido para escutar música e atender 
ligações. 

 

Vemos também que muitas vezes a escuta com fones de ouvido não é feita 

solitariamente e esse compartilhamento tem alguns efeitos na sociabilidade que acontece 

principalmente nos vagões. Em grupos pré-formados, ou seja, indivíduos que já têm algum 

contato anterior e que já iniciam a sua jornada no metrô juntos, há um maior contato. 

Pudemos observar que trocam de fones (um coloca o fone no ouvido dos outros) e conversam 

                                                 
79  Lúcia tem 13 anos e é estudante. Foi entrevistada na estação Ana Rosa do metrô. 
80  Marina tem 16 anos, estudante. Foi entrevista na estação Ana Rosa do metrô. 
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sobre a música tocada. Uma diferente modalidade de compartilhamento ocorre ainda quando 

pessoas se sentam juntas e dividem o mesmo fone de ouvido (cada um fica com um lado do 

fone).  

Outra questão importante relacionada ao fone de ouvido é que muitos deles deixam 

que a música “vaze”, ou seja, que possa ser ouvida em volume baixo por quem está perto. 

Esta questão acarreta algumas reações em quem escuta a música que “vaza”, pois como nos 

aponta Janice Caiafa (2006), para que se inicie uma conversa ou uma interação entre os 

usuários do metrô é preciso que haja um fator externo, em comum, que desperte algum 

comentário. Foi observado por vezes que a música é capaz de realizar isto. Uma das reações 

mais comuns é a aproximação das pessoas perto daquela que está com o fone de ouvido a fim 

de também escutar a música tocada. Ao flagrarmos Elisângela81

 

 realizando esta prática, fomos 

indagá-la sobre o porquê e sua resposta foi: 

Tava quieta, sentada e tinha escutado no rádio essa música que tava tocando 
no fone do menino, mas não sabia de quem era. [...] Queria ver se descobria, 
ia perguntar se ele sabia, mas fiquei com vergonha. Então fiquei lá meio que 
escutando. 

 

Entretanto, como exposto anteriormente, existe outro cenário em que indivíduos que 

escutam música com os fones de ouvido plugados ao aparelho auditivo, às vezes parecem 

esquecer que estão em um aparelho coletivo e a música faz com que tenham comportamentos 

estranhos a este tipo de ambiente, causando diferentes tipos de reações a outros ali presentes. 

Como exemplo desse comportamento vimos o André82

Eu às vezes fico tanto na minha, que esqueço de onde eu tô, quando tô 
escutando um rock paulera, começo a dedilhar a guitarra ou  fingir que tô 

, de fones de ouvido, cantando alto e 

fazendo movimento como se dedilhasse uma guitarra de verdade. Nós o abordamos para 

perguntar o porquê dessas ações e ele nos respondeu: 

                                                 
81 Elizângela tem 36 anos e é secretária. Foi abordada no vagão, perto da estação São Bento do Metrô 
82 André é estudante e tem 17 anos. Foi abordado na linha azul do metrô 
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tocando bateria e depois vejo que tem gente no ônibus me olhando e aí eu 
fico com vergonha. [risos] Às vezes a gente viaja, né? 

 

Neste ponto começamos a notar um borramento das fronteiras entre o privado e o 

público no metrô. Como já dissemos, este é um ambiente normatizado não apenas pela 

prestadora de serviços, mas por uma etiqueta de conduta que faz parte da cultura do lugar. 

DuGay et al (1997) e Ling (2005) fazem algumas considerações sobre esta questão, 

assinalando que a utilização de tecnologias de comunicação e de escuta está deslocada, por ser 

considerada algo relativo à esfera privada, mas utilizada no espaço coletivo, tanto no seu 

aspecto material quanto no simbólico, causando ambigüidade e estranhamento no 

entendimento das suas práticas e dos comportamentos relacionados a ela. 

As fronteiras se tornam praticamente inexistentes quando se faz uso da prática da 

escuta da música no dispositivo móvel sem o fone de ouvidos, em alto volume. Alguns 

modelos de dispositivos móveis, principalmente os celulares, são dotados de alto-falantes 

capazes de tornar o som audível no ambiente. Foi observado que esta prática normalmente 

acontece dentro do metrô em grupos pré-formados e por jovens e, nos parece uma atualização 

do boombox – um dispositivo de reprodução de fitas cassetes e rádio, de grandes proporções, 

porém portátil, que era levado nos ombros e capaz de tocar a música em alto volume. Ele está 

relacionado à cultura hip-hop e ao break da década de 1980 e funcionava como forma de 

afirmação identitária ligada à raça e ao estilo musical. 

Nós vemos a utilização dos celulares e deste tipo de postura de escuta, neste lugar 

específico que é o metrô, como disputa, performance e também como forma de afirmação da 

identidade através da diferença. Uma das observações realizadas pode ser bem ilustrativa 

deste processo. Em um dos dias em que a observação foi realizada, entraram na estação Santa 

Cecília do metrô, cinco jovens na faixa entre 16 a 18 anos. Um dos garotos portava um cordão 

em volta do pescoço preso ao seu celular, que tocava em som audível por todo o vagão e, ao 



97 
 

mesmo tempo, conversava de maneira alegre. Houve, sem dúvida, uma interrupção no 

silêncio entre os outros indivíduos presentes e podíamos perceber diferentes reações a esta 

interrupção. Algumas pessoas se afastaram do grupo, mudando de assento ou indo mais para o 

fundo do vagão, enquanto que outras mudaram sua expressão facial com reprovação e fizeram 

comentários como “falta de educação” e “absurdo”. Ainda houve pessoas que riram e se 

alegraram com a música que estava sendo tocada ali. 

Na estação da Sé, dentre outras pessoas, três indivíduos entraram conversando entre si. 

Este segundo grupo começou a olhar fixamente para o primeiro e a fazer piadas sobre o gosto 

musical. Com raiva, o primeiro grupo respondeu com palavrões e se instaurou uma discussão. 

Assustados com a cena, os demais passageiros se aglomeraram no outro extremo do vagão, 

longe do conflito que começara a se tornar agressão física. No metrô Anhangabaú, as portas 

se abrem e o primeiro grupo corre. O segundo grupo é pego pelos seguranças (que já haviam 

sido notificados pelo condutor do metrô), sendo indagados sobre o confronto e, logo depois, 

liberados. 

É perceptível aqui a utilização do celular como prótese identitária, pois este é capaz de 

ser fonte de material simbólico, retrabalhado dentro dos mais diferentes espaços. O primeiro 

grupo, através da performance, utiliza a música para  negociar tanto consigo mesmo enquanto 

indivíduos, quanto com o grupo e o lugar onde estão. Eles se comunicam utilizando o corpo, a 

música e o dispositivo para criar uma identidade moldada para aquele lugar. O conflito neste 

espaço surge por causa do gosto expresso pela música e por um “amolecimento” das 

fronteiras entre o público e o privado, em que a escuta e o próprio produto cultural funcionam 

como catalisador de identificações e diferenças. 

Pensando em estratégias de comunicação, este lugar de passagem, onde o individuo de 

certa forma, está propenso a observar e está “ocioso”, poderia ser aproveitado para a troca de 

material promocional referente à música ou mesmo para a sua comercialização. Como 
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observam Oliveira e Rocha (2009), assim como Caiafa (2006), o metrô se tornou lugar 

midiatizado no sentido que, tanto nas estações quanto nos vagões, os usuários estão expostos 

a uma diversidade de meios, tais como cartazes, envelopamento dos vagões, TVs e totens para 

a venda e distribuição de material publicitário. Como exemplo, tivemos o pôster interativo 

criado para o lançamento do filme Crepúsculo83 em 2008. O totem, ilustrado na figura 13, era 

dotado de tecnologia touchscreen 84

 

 e alto-falantes e permitia a navegação dentro de um 

conteúdo pré-programado que abrangia informações sobre os personagens, sinopse, trailers. 

Entre outras funções, permitia ainda a transferência (via Bluetooth) de material interativo, tais 

como fotos, wallpapers e ringtones, para celulares. Esta é um tipo de ação de marketing que 

propicia uma interação com o conteúdo promocional de entretenimento, permitindo o 

sideloading para um dispositivo móvel. Esta interação pode se tornar on-the-go e tomar outros 

lugares, como, por exemplo, o vagão em que o usuário viaja ou mesmo, permitir o 

compartilhamento com outros indivíduos que tenham interesse e estejam conectados àquela 

primeira pessoa.  

 

 

                                                 
83 Crepúsculo é um filme baseado no livro com o mesmo nome da autora Stephenie Meyer, que teve um grande 
êxito entre os leitores. O filme foi lançado em 2008. 
84  A tecnologia touchscreen permite a manipulação, por toque de ícones e elementos dispostos em uma tela 
especial. 

Figura 13: Totem promocional com Bluetooth do filme Crepúsculo  
Fonte: http://www.brainstorm9.com.br/2008/12/18/crepusculo-twilight-no-metro-de-sp/ Último acesso em 
14/02/2009 
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2.3 – BUNKERIZAÇÃO E ESCUTA EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS  

Meu carro é vermelho,  
não uso espelho pra me pentear. 

Erasmos Carlos (Meu carro é vermelho , 1968) 

 

Os automóveis carregam em si um valor simbólico muito forte ligado à modernidade 

e, devido a sua associação com a revolução industrial, podem funcionar como uma metáfora 

para muitos dos valores desta era. Símbolo global do modelo fordista de produção e divisão 

do trabalho na modernidade, os veículos automotivos ainda são uma referência de progresso, 

inovação tecnológica e status social. 

Em São Paulo, no fim do séc. XIX, quando se fazia a transição da cultura cafeeira para 

a cultura industrial, houve a chegada de diversos inventos importados da Europa. A pujança 

econômica da elite paulistana favoreceu a chegada do primeiro carro, importado pela família 

de Santos Dumont. Em sua pesquisa sobre a história do automóvel e do automobilismo no 

país, Melo (2008, p. 189), comenta que:    

 
Esses novos artefatos, mais do que injunções de natureza econômica, 
contribuem para a reestruturação da forma de viver, tanto porque facilitam o 
cotidiano dos indivíduos (ainda que inicialmente tenham sido mesmo os 
membros das elites os que podiam ter acesso a essas novas benesses 
modernas) quanto porque explicitam símbolos que expressam a construção 
de um novo ideário. Idéias caras à modernidade relacionam-se a esses novos 
objetos, que, na verdade, comumente geram práticas ao seu redor: a ciência, 
o progresso, a velocidade, a fugacidade, a mobilidade. (MELO, 2008, p.189) 
 
 

No Brasil, outro marco importante foi a escolha do modelo rodoviário, na década de 

1950, feita pelo então presidente Juscelino Kubitscheck, fato que ajudou a dar forma às 

cidades como as conhecemos hoje. O carro se tornou um símbolo para este presidente, que 

prometia progresso com o slogan "50 anos em cinco", construindo grandes estradas no país, 

abrindo o mercado brasileiro e dando incentivos fiscais para que empresas automobilísticas 

multinacionais instalassem seus parques produtivos no país.  Não podemos esquecer também 

que o fomento ao consumo de automóveis impactou profundamente a configuração das 
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cidades. A cidade de São Paulo possui hoje aproximadamente quatro milhões e quinhentos 

mil carros85, número que cresceu de forma assustadora nos últimos vinte anos e tem causado 

transtornos na movimentação e fluxo da metrópole. Se Virilio (1993), como já citamos, 

observa uma hipervelocidade que tem os meios de transporte e de comunicação como fatores 

de mudança no regime espaço-tempo urbanos, o trânsito de São Paulo parece nos apontar em 

outra direção. A capital é uma cidade que, em 2008, atingiu uma média de 91 quilômetros 

diários de congestionamento86 e naqual um indivíduo gasta por dia uma média de três horas87

Um paralelo interessante que ilustra bem estes dois momentos – passado e presente – 

são os produtos culturais produzidos em cada época. Ambos exibem o carro voador como 

parte do cotidiano desejável dos personagens centrais e ajudaram a construir um imaginário 

de futuro.  

 

no trânsito. Nós últimos anos, temos visto inúmeras tentativas das esferas públicas federal, 

estadual e municipal de minimizar a questão do trânsito, com investimentos no metrô, com a 

implementação do rodízio para carros particulares e com o aumento dos impostos de 

licenciamento de veículos. 

Na década de 1970, um dos desenhos animados de maior sucesso era Os Jetsons 

[Figura 14] da produtora Hanna Barbera. O cartoon veiculava uma idéia de futuro em que a 

tecnologia permeava todo o cotidiano. O carro (ou veículo utilizado pela família) deste 

desenho era voador, transparente e não produzia qualquer tipo de poluição, enquanto que o 

trânsito existente era colocado mais como forma de organização espacial do que uma angústia 

vivida pela família caracterizada na história.  

                                                 
85 DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito. Disponível em: 
 http://www.denatran.gov.br/download/frota/Frota2009.zip. Último acesso em: 07/01/2010. Nesta estatística não 
estão inclusos os automóveis das cidades conurbadas e adjacentes a São Paulo, que também circulam na capital 
todos os dias. 
86 CET – Companhia de Engenharia de tráfego - http://www.cetsp.com.br/. Último acesso em: 15/12/2009 
87 Pesquisa realizada pelo Movimento nossa São Paulo - http://www.nossasaopaulo.org.br/ Último acesso em: 
15/12/2009 

http://www.denatran.gov.br/download/frota/Frota2009.zip�
http://www.cetsp.com.br/�
http://www.nossasaopaulo.org.br/�
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Em uma projeção de futuro mais recente, o filme O Quinto Elemento [Figura 15], do 

diretor Nicholas Coquard, produzido na década de 2000, traz um futuro sombrio (apesar do 

filme ser caracterizado como comédia/ação), onde os indivíduos foram abarcados por uma 

cidade que continua caótica, dividida pela força do capital, verticalizada e separada em níveis, 

que indicam o grau de riqueza do morador. A visão do diretor reproduz um papel da 

tecnologia que, estando presente no cotidiano, funciona como um Big Brother88

 

 ou uma forma 

de controle das ações dos cidadãos. Os carros voadores presentes nesta produção 

cinematográfica, ao contrário dos Jetsons, reproduzem frustrações em relação ao trânsito e ao 

deslocamento urbano que já são presentes no cotidiano do paulistano. 

 

Tanto as cenas presentes no Quinto Elemento quanto às impressões dos nossos 

entrevistados tratam de forma recorrente a temática da violência urbana. O medo e a 

insegurança não são apenas de ordem física, mas também simbólica e, nesse contexto, o carro 

se torna uma espécie de bunker, permitindo que se tenha a percepção de que nos mantemos a 

salvo de mendigos, ruídos, poluição, etc., ou seja, de algumas mazelas de que sofrem as 

grandes cidades.   

A violência, portanto, se torna um dos fatores transformadores nas estratégias dos 

indivíduos de circular na cidade. Tanto Bauman (2008) quanto Virilio (1993) utilizam a 
                                                 

88 Esta expressão icônica foi retirada do livro 1984, de George Orwell, publicado em 1949. O Big Brother era um 
dispositivo de controle onipresente na realidade criada pelo autor, que juntamente com a propaganda 
governamental objetivava o controle total sobre o indivíduo. A frase célebre utilizada para criar uma espécie de 
paranóia e que sempre lembrava a todos que estavam sendo observados era: “Big Brother is watching you.” (em 
tradução literal, “O grande Irmão está te observando”).     

Figura 15: Cena de Quinto 
Elemento  
Fonte: Sony Pictures 

Figura 14: Cena da família Jetson  
Fonte: Hanna Barbera 
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arquitetura das grandes cidades como exemplo da força desse fator, destacando a dupla 

função dos altos edifícios envidraçados das grandes cidades, que ao mesmo tempo em que 

apresentam uma transparência que permite ao transeunte ver o seu interior e se sentir incluído 

naquele espaço privado, também apresenta salvaguardas ou aparatos de vigilância, tais como 

câmeras, catracas e seguranças que restringem a entrada e circulação de estranhos. O design 

dos veículos parece seguir o mesmo padrão, à medida que se tornam "carros vitrine", exibindo 

vidros largos, que se alongam por sua estrutura e permitem tanto ao motorista sentir-se seguro 

quanto ser observado por outros dentro do veículo. Apesar do design que parece incluir o 

transeunte, podemos perceber que os veículos automotivos têm se tornado uma espécie de 

carros-fortes, com acessórios de acessibilidade e de segurança que promovem a sensação de 

conforto no seu interior, sem a necessidade de interação com o exterior. 

 A metáfora do bunker nos é útil para ajudar a entender esta dupla função que o carro 

assume em São Paulo. Os bunkers foram objeto de um dos primeiros livros de Paul Virilio 

(1994), Bunker archeology. Diferente do espaço da rua ou do metrô, a metáfora do bunker faz 

mais sentido para os automóveis, porque estes promovem, além de uma proteção simbólica, 

erguida através do consumo de tecnologias móveis e de bens culturais, uma proteção física, já 

que a sua estrutura permite selar, se necessário, o ambiente externo. Temperatura, som, 

companhias ou até mesmo pensamentos são passíveis de controle.  

Apesar do bunker ser uma construção estática e geralmente erigida sob o solo, as suas 

funções de proteção, logística e contra-ataque também se aplicam ao carro na cidade. A 

questão da defesa é a que talvez fique mais evidente, pois, assim como o bunker, os 

automóveis assumem o papel de “máquina de sobrevivência”. Como o próprio autor nos 

explica: 

 
[…] the bunker can be compared to a milestone, to a stele, it is not so much 
for its system of inscriptions as it is for its position, its configuration of 
materials accessorizes: periscopes, screens, filters, etc. The monolith does 
not aim to survive down through the centuries; the thickness of its walls 
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translates only the probable power of impact in instant of assault 89

 

. 
(VIRILIO, 1994, p.39) 

A questão da logística também é bem resolvida em relação ao carro. O bunker 

funcionava como centro de distribuição de armas, indivíduos e mantimentos. Devido às 

incertezas do cotidiano de uma grande cidade, o carro assume este papel na medida em que é 

utilizado como lugar para guardar comida, roupas limpas e outras coisas úteis para aquele 

indivíduo. Devido à distância e às múltiplas tarefas desempenhadas no dia-a-dia, muitas vezes 

não é possível voltar a casa (“quartel general”), para se reabastecer ou “mudar de identidade”. 

Em outro paralelo, o porta-malas do carro assume a mesma função da mochila do indivíduo 

urbano que se locomove a pé. Luciana90

 

, uma de nossas entrevistadas, nos conta um exemplo 

que ilustra bem esta questão: 

Eu tenho de um tudo no meu carro. Muitas vezes não sei como vai ser o meu 
dia nessa cidade louca, se vou para a academia, se vou ter que ir ao fórum ou 
se vou ficar só no escritório. Tenho praticamente um armário dentro do 
carro, desde o tailleur extra, casaco pesado até lingerie limpa. Teve até uma 
história do apagão [2001] de São Paulo que resolvi dormir no escritório por 
medo da confusão que estava a cidade [São Paulo]. Eu tinha lanterna, roupas 
limpas e a minha nécessaire comigo. 

 

O carro também assume o seu lugar estratégico no contra-ataque, assim como 

acontecia com o bunker. Mesmo dentro do veículo-bunker, em função da violência e do medo 

crescente dos motoristas da cidade de São Paulo, eles adotaram "estratégias de contenção" tais 

como fechar as janelas dos veículos, diminuir a visibilidade de outras pessoas com o uso de 

películas escuras, parar longe dos semáforos para ter espaço para uma possível rota de fuga ou 

mesmo a utilização de blindagem no carro. Este último é inclusive um dos setores ligados à 

                                                 
89 “Se o bunker pode ser comparado a uma sinalização (marco miliário), ou a uma placa com inscrições, não é 
tanto pelo seu sistema de inscrições ou por sua posição, mas sim por sua configuração de acessórios materiais: 
periscópios, telas, filtros, etc. O monólito não pretende sobreviver através dos séculos; a espessura das suas 
paredes traduz apenas o poder de impacto no instante do ataque.” (VIRILIO, 1994, p.39, tradução nossa) 
90 Luciana tem 37 anos. Ela é advogada e solteira.  
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segurança que mais cresce nas grandes cidades, sendo que somente no estado de São Paulo, 

no último ano, apresentou um crescimento de 67%91

Bauman (2007, p.92-93) menciona a pesquisa de Graham para falar sobre o aumento 

do número de veículos vendidos nos Estados Unidos e de como está sendo utilizado o medo 

na retórica das propagandas sobre carros. Nesse processo, ele enfatiza como a indústria 

automobilística e os publicitários se apropriaram do medo de se viver nas grandes cidades. O 

autor aponta ainda a tentativa de associação do produto à segurança, muito desejável em uma 

cidade em que estar em movimento e exposto é condição para viver.  Um dos exemplos da 

utilização do medo é a propaganda realizada para o lançamento do automóvel C4 Pallas, da 

empresa Citroen, no ano de 2007. O protagonista é o autor Kiefer Sutherland, mais conhecido 

pelo seu papel na série televisiva americana 24 Horas, em que interpreta Jack Bouer, um 

policial “linha dura”. A propaganda se passa em São Paulo e o ator está dirigindo um C4 

Pallas, tendo ao seu lado uma bela mulher (a atriz argentina Araceli Gonzales). A imagem 

que se vê através dos vidros do carro é de calma, não há barulhos externos (a trilha sonora é a 

música At Last, com a cantora Etta James), não há nenhum outro carro circulando e as 

imagens exibidas da cidade são perfeitas. Ele passa ainda pela Rua 23 de maio e por alguns 

pontos históricos localizados no centro da cidade, então pára o carro e abre a porta. Do lado 

de fora, há pessoas, barulho de carro, trânsito, ruas em obras e ainda vemos passar um carro 

voando (após um acidente). Ele volta ao carro e a mulher sentada no banco do passageiro olha 

para ele. Uma voz em off diz: No C4 Pallas tudo fica diferente. Ao bater a porta, os sons 

externos cessam, a trilha sonora relaxante retorna e Kiefer diz – I`m fine

.  

92

                                                 
91 Abrablin – Associação Brasileira de Blindagem. Dinsponível em: 

. Ele aciona o 

câmbio automático do carro e a voz em off retorna dizendo: Chegou o Citroen C4 Pallas – 

enquanto, ao fundo, um prédio desmorona. 

http://www.abrablin.com.br/. Último acesso 
em agosto de 2009.  
92 Em tradução livre “Eu estou bem.” 

http://www.abrablin.com.br/�
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Como já mostramos na primeira parte deste trabalho os celulares são objetos pessoais, 

customizáveis e o seu consumo é parte constituinte da identidade de seus usuários. Os nossos 

entrevistados se referem ao carro de forma semelhante, como um lugar que é “um pedacinho 

da casa", uma "extensão do lar" ou um "espaço pessoal", os denominam de "meu cantinho" ou 

"meu bebê" e, no extremo, os veículos possuem nomes, personalidade e vontades. A Bruna93 

conta que o seu carro [um Fiat Stilo vermelho, 2008], de nome Mel, “gosta de comer 

aditivada toda sexta-feira” enquanto que Márcio 94 , dono do Patrick 95

                                                 
93 Bruna é administradora e 25 anos.  

 [um Fiat Siena 

vermelho, 2004], nos diz que, se não for lavado no sábado, o carro se recusa a ligar para levá-

lo para a balada. A antiga produção Hollywoodiana da década de 1970 Se o meu fusca falasse 

94 Márcio é universitário e tem 18 anos. 
95 Em alusão ao personagem Patrick, uma estrela do mar vermelha,  do desenho animado Bob Esponja produzido 
pela MTV Networks.   

Figura 16: Cenas do spot para a TV do Citroen C4 Pallas  
Fonte: Euro RSCG Brasil 
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[Figura 17] e o desenho animado Carros, de 2006 [Figura 18] ilustram bem o apreço a este 

imaginário em torno dos automóveis. 

 

 

 

Como já mencionamos, o motorista paulistano passa aproximadamente três horas por 

dia dentro de seu veículo. Podemos então inferir que estas pessoas, que se mantêm em trânsito 

por tanto tempo, criaram estratégias, para tornar um pouco mais confortável a jornada 

cotidiana no interior do carro. Bancos, bonecas, enfeites e santinhos são algumas mudanças 

que os indivíduos realizam no seu carro com intuito de deixá-lo mais confortável e 

customizado. Este processo é uma forma de imprimir a sua própria identidade dentro do 

automóvel. Como extremo desta prática de customização do veículo temos o fenômeno do 

tunning, em que se pode gastar muito mais do que o valor do carro para mudar totalmente a 

sua aparência externa e interna, a potência do motor ou mesmo o som automotivo para atingir 

grandes volumes e alta qualidade sonora. O discurso de Sílvia96

                                                 
96 Sílvia é dentista, casada, mãe de dois filhos. Ela tem 41 anos. 

 ecoa as questões levantadas 

sobre a insegurança e a customização dos veículos, enquanto que os entrevistados mais 

Figura 17: Cartaz do filme Se meu fusca 
Falasse 
Fonte: Estúdio Walt Disney 

Figura 18: Cartaz do filme Carros 
Fonte: Estúdio Walt Disney 
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jovens, como Társila97

 

, reivindicam o carro como um espaço pessoal, ligado principalmente à 

questão da liberdade e da individualidade.  

Eu penso que o carro é segurança, não tenho que andar de ônibus e metrô, 
tem gente estranha e ficamos expostos a todo tipo de coisa. Os meu filhos 
que têm 8 e 13 anos não andam a pé, tenho medo. Aqui eles ficam 
protegidos, é uma extensão do quarto deles, tem DVD, brinquedo, lugar pra 
ler um livro e não me importo de fazer esse papel de motorista, não. Quando 
eles forem maiores, eles aprendem (a andar no transporte público). 
 
Como eu moro com os meus pais, eu não tenho nenhum lugar meu. A única 
coisa que é minha é o meu carro. Mesmo no meu quarto em casa, minha mãe 
e a empregada entram e saem quando querem, mexem nas coisas. Não tenho 
tanta liberdade assim, mas no meu carro ando com quem eu quero. Fui eu 
que escolhi a cor e o tipo, eu boto cheirinho e até coloquei um som bacana.  

 

O setor automobilístico tenta acompanhar esta diversidade de demandas, ancorando ao 

carro novas funcionalidades e novos produtos sob o discurso da inovação. Podemos citar, por 

exemplo, bancos mais confortáveis e ergonômicos, mais espaço para que se possam guardar 

objetos no porta-luvas e porta copos para os lanches durante as viagens. Porém, precisamos 

lembrar que os carros também são artefatos da indústria de massa; apesar da variedade de 

modelos, cores e marcas, há sempre uma dificuldade dos fabricantes em satisfazer o gosto de 

todos os consumidores. Como estratégia para explorar este processo de customização, as 

empresas têm oferecido carros mais básicos e uma série de pacotes de itens opcionais, de 

forma a aumentar os seus lucros explorando este traço contemporâneo. 

Tanto a segurança quanto a customização aparecem na idéia de Michael Bull (2007; 

p.88-89) de que os veículos, na forma como são projetados, promovem uma dupla mudança 

no sensório dos motoristas. A primeira se refere ao movimento do carro, que permite a 

experiência de movimento por meio do aparato que o desloca ao mesmo tempo em que o 

corpo está confortável e parado. O autor compara esta sensação a de um "moving living 

room"98

                                                 
97 Társila é publicitária, solteira e tem 24 anos. 

. O outro tipo de experiência é da fruição e da percepção da cidade como filme, com 

98  "sala de estar em movimento". Bull (2007, p.88, tradução nossa)  
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imagens que passam, sem que haja uma conexão de forma mais intensa com o ambiente 

externo e com os outros indivíduos. 

Diante dessas constatações, o autor apresenta ainda algumas conseqüências do 

processo. Apoiando-se na pesquisa de Raymond Williams, ele afirma que estas experiências 

criam a "fantasmagoria do interior do carro", visto que permitem uma privatização do espaço 

ou mesmo a criação de uma "bolha", que traz a sensação de segurança e de separação do 

espaço público. Outra constatação interessante do autor é a que este frenesi de imagens em 

movimento proporciona "objectify that which is gazed upon as a function of the astheticising 

process of a western consumer culture99

Vivemos esta ficção de participação, como nas enunciações televisivas: 
suponho participar da cena, suponho realmente vê-la, suponho estar me 
exprimindo, quando, em verdade, estou sendo representado pelo sistema. 
Simbiose delirante máquina/homem, esta é a sociedade tautista (tautológica 
e autista), monólogo coletivo do “não si” para o “não si mesmo”, 
conformação esta que o autor se esforça por criticar.  

", pois é através do pára-brisa do carro que ocorre a 

fruição conforme se dirige. Há um processo de  estetização do olhar, o autor ainda o 

comparativo entre o ato de dirigir e assistir televisão ou ver uma vitrine, em que existe um 

processo de separação e de passividade em relação ao que visto, em que tudo se transformaria 

em representação. Sobre esta questão das imagens e da velocidade no processo de estetização 

do cotidiano, as autoras Rose e Castro (2009, p. 54) comentam: 

 

 

Os carros e as tecnologias de escuta 

 

Confirmando o que já havíamos observado na rua e metrô, nossos entrevistados 

afirmam que associam o ato de dirigir ao ato da escuta de música, porque esta é capaz de 

                                                 
99   “objetificação do que é visto através do vidro como uma função de estetização do processo de consumo 
cultural do ocidente.”  (BULL, 2007, p.90, tradução nossa) 
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fazer-lhes companhia criando uma sensação de conforto. Algumas das declarações colhidas 

que comprovam o fato foram: “dá ânimo para dirigir para o trabalho” e “muda o meu humor 

horrível que o trânsito de São Paulo me dá”. Apesar destas narrativas, há indivíduos que 

preferem não escutar música, rádio ou notícias enquanto dirigem, afirmando que “não 

gostam”, “não têm o hábito” ou ainda que o carro é “um lugar calmo para se pensar”. Bull 

(2001, p.191) argumenta a partir dos escritos de Theodor Adorno, que a música é utilizada 

dentro do carro (quando o motorista está sozinho) como forma de preencher um vazio deixado 

pela ausência de qualquer sentido de experiência social e funciona como substituta do senso 

de comunidade e de contato social.   

Considerada essa necessidade de contato social, os carros se tornaram lugares 

midiatizados, atravessados por tecnologias de comunicação, de controle e de entretenimento. 

A incorporação destes aparatos aos veículos não é recente, mas tem se acelerado nos últimos 

dez anos por conseqüência da miniaturização dos dispositivos e da demanda dos usuários. 

GPS, MP3 players, DVD, routers e conexão através de redes wireless, bluetooth e via 

satélites são algumas das tendências das funções incorporadas aos carros, objetos estes que se 

tornaram centros de comunicação, vinculando a questão do carro bunker à idéia de centro 

logístico.  

Concentramo-nos aqui, para manter o recorte do objeto, nas tecnologias utilizadas para 

o entretenimento, principalmente aquelas que afetam a escuta, sem esquecer também os 

dispositivos (celulares, iPods, etc.) que se integram aos veículos, bem como aqueles que são 

utilizados no seu interior. 

Os dispositivos de reprodução sonora integrados ao carro datam de 1930, quando a 

Motorola iniciou a comercialização do primeiro rádio automotivo. Ao longo das décadas 

seguintes, ele acompanhou as mudanças nos formatos dos suportes utilizados pela indústria 

fonográfica. Fitas cassetes e posteriormente CDs se tornaram a forma de levar sua música 
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preferida e criar a trilha sonora para o cotidiano, mas ainda atrelados ao formato álbum 

oferecido pela indústria fonográfica. 

Recentemente, com a digitalização da música, novas possibilidades surgiram para a 

escuta dentro dos automóveis [Figura 19]. A primeira opção oferecida pelas empresas de 

tecnologia foram os CD players que permitiam tocar CDs caseiros (ou piratas, com coletâneas 

das mais diversas) com música gravadas em formato MP3. A popularização dos MP3 

portáteis e celulares, por conta desta modalidade de reprodução de música, fez com que novas 

funcionalidades fossem incluídas nos aparelhos, tais como: a conexão USB frontal no painel 

para o uso de pendrives (com capacidade crescente de armazenamento de dados) e a entrada 

auxiliar frontal (que utiliza um cabo padrão P2 para fazer a conexão).  

 

Os dispositivos parecem ter sido criados para tirar os consumidores dos controles do 

mercado fonográfico, pois cada vez mais eles possibilitam o consumo de música em formato 

digital, de forma personalizada e fora dos padrões de comercialização tradicionais (CDs, 

DVDs). Como pudemos constatar entre os entrevistados, os CDs (e demais suportes) com 

músicas digitais executadas nos carros são, em sua maioria, preenchidos com música oriunda 

de download realizado através de seus computadores pessoais ou através do sideloading de 

sua fonoteca pessoal.     

A concomitância entre o ato de dirigir e o de escutar música é um hábito consolidado 

no cotidiano contemporâneo. Corporalmente, estamos acostumados a dirigir e a trocar as 

estações do rádio ou a faixa que está sendo tocada, por exemplo, mas o telefone celular entra 

Figura 19: Som automotivo em diversas épocas 
Fonte: Executado pelo Autor 
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como um terceiro elemento nesta equação. Apesar de proibido pela legislação de trânsito, 

atender o celular ou digitar mensagem de texto (SMS) se tornou prática cada vez mais 

freqüente no trânsito paulistano. Neste caso, há um esforço extra, tanto corporal quanto 

perceptivo, para conseguir realizar estas ações simultaneamente. Uma pesquisa amplamente 

divulgada pelo DENATRAN 100  mostra que utilizar o celular enquanto se dirige é mais 

perigoso do que beber e dirigir. Sílvia101

 

, em um momento da sua entrevista, demonstra 

preocupação com utilizar o celular e dirigir. 

[...] às vezes é complicado, eu sei que é errado [usar o celular enquanto 
dirigi], mas a gente precisa resolver as coisas. Outro dia me distraí e quase 
bati o carro, porque os meninos estavam fazendo barulho no banco de trás e 
eu estava falando com o meu marido. Me distraí só um segundo, para falar 
pra eles ficarem quietos e o carro da frente freiou. 
 
  

Por conta dessa multiplicidade de ações, começaram a surgir nos telefones celulares a 

função viva-voz. Ela permite que se converse sem ter que utilizar as mãos, tornando “lícito” e 

confortável o ato de falar ao telefone enquanto se dirige. Durante essa atividade, se tornam 

necessário desligar ou abaixar o volume, interrompendo a fruição da música. Outro 

desenvolvimento interessante é a agregação da tecnologia Bluetooth aos dispositivos móveis, 

que possibilita a transmissão de dados entre dispositivos (viva-voz e celular) melhorando a 

utilização desta funcionalidade. Os fabricantes de celular colocaram à disposição ainda a 

possibilidade de comandos por voz do celular, liberando totalmente a necessidade de uso das 

mãos para manipular o dispositivo.  Como veremos a seguir, as empresas seguiram a 

tendência e incluíram a tecnologia bluetooth aos carros, integrando assim a fonoteca 

personalizada, as ligações de celular e algumas funções de controle do carro.  

Escolhemos como exemplos para tratar dessas inovações as montadoras Fiat e Ford, 

que mudaram seus argumentos de venda tradicionalmente ligados à motorização, design e 

                                                 
100  Disponível em: http://www.denatran.gov.br/. Último acesso em: 13/01/2010 

101  Sílvia é dentista, casada, mãe de dois filhos. Ela tem 41 anos. 

http://www.denatran.gov.br/�
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conforto, passando a centrar sua comunicação no carro como centro de entretenimento. O 

primeiro caso é o do Stilo Connect, lançado em 2005, concebido pela montadora de 

automóveis FIAT, pela empresa de telecomunicação TIM e pela fabricante de celulares 

Nokia. Cada uma destas empresas entrou com a sua expertise com o intuito de prover ao carro 

serviços de mobilidade, conexão e entretenimento. Elas se utilizam da retórica do nômade, da 

inovação, do entretenimento e da segurança como necessidades a serem atendidas durante a 

circulação no ambiente urbano. As frases utilizadas no texto do site102

 

 promocional do carro 

Stilo foram: 

“Stilo Connect, o primeiro carro produzido no Brasil com a tecnologia 
bluetooth.” 
“Faça chamadas usando apenas o comando de voz. Para atender, basta 
apertar o botão no console e falar à vontade, sem tirar as mãos do volante. 
Muito mais liberdade.” 
 “Com a tecnologia bluetooth, o telefone é conectado ao carro sem cabos ou 
fios e as chamadas são feitas através do equipamento de som do Stilo 
connect.” 
“Kit connect: viva voz Nokia com tecnologia bluetooth, telefone Nokia 6820, 
microfone, controle de comando, central eletrônica. E ainda tem mais...” 
 “Só o Stilo Connect 16V oferece de série: rádio CD com MP3, piloto 
automático, rodas em liga 16 polegadas e, nos primeiros 500 carros, spoiler 
no teto.” 
 “Tela colorida, conexão em alta velocidade, mensagens multimídia, câmera 
digital, agenda de contatos e tarefas sincronizada por bluetooth. Muito mais 
opção.” 

 

Em 2006, a Fiat passou a oferecer o sistema Blue&Me, que tem o mesmo propósito do 

pacote Connect do Stilo, em outros modelos da montadora como o Línea e o Punto. Outro 

fabricante de carros que oferece um sistema similar é a Ford, denominado Ford Sync [Figura 

20], vem equipado com computador de bordo que controla os sistemas de navegação (GPS) e 

do carro, medindo velocidade, temperatura e consumo de combustível,  funcionando também  

como centro de entretenimento. Ele tem a capacidade de armazenar até dez gigabytes de 

dados e executar MP3, DVDs e outros materiais audiovisuais em formato digital, como se 

pode ver na figura 20.  Vale lembrar que “ambas as tecnologias são oferecidas em modelos de 
                                                 

102 Disponível em:  http://www.stiloconnect.com.br/. Último acesso em 15/07/2009 

http://www.stiloconnect.com.br/�
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luxo”, de elevado valor. Existem, contudo, outras soluções prontas, oferecidas pelo mercado, 

que podem ser instaladas no automóvel (independente da montadora) como é o caso do 

CarPC ou mesmo soluções “caseiras”, como o caso do Denilson Santos, demonstrado  na  

reportagem do Olhar Digital103

 

.       

 

                                                 
103 Disponível em: http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=8633. Último 
Acesso em 10/01/2010 

http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=8633�
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  Figura 20: Site de divulgação do Ford Sync 
Fonte: http://www.fordsync.com.br. Último Acesso em:14/01/2010 

http://www.fordsync.com.br/�
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O carro, como já explicitamos, é um lugar privado em que se pode escolher as 

companhias, sendo que a música ali tocada é geralmente compartilhada por um grupo de 

pessoas com histórico de interação, ou seja, pessoas que já se conhecem. Como Maxwell 

(2001) nos explica, o carro tem os seus significados e usos construídos a partir dos valores 

compartilhados pelos seus usuários. Podemos assim utilizar este conceito para explicar a 

escuta conjunta dentro do carro como uma negociação do gosto musical e, para tanto, 

acompanhamos dois grupos de jovens: o primeiro grupo ia para a “balada” sábado a noite, 

enquanto que o segundo grupo seguia em viagem para o fim de semana na praia.  

O primeiro grupo 104

O segundo grupo

 era formado por Roberta, Cintia, João e Marco (além do 

pesquisador que estava presente) e se dirigia para a Vila Olímpia, bairro de São Paulo onde se 

concentram uma grande quantidade de bares e casas noturnas.  Esta observação foi muito 

interessante porque o carro em que estávamos não possuía som automotivo. No caminho, 

Roberta diz que todos estão desanimados e tira seu celular da bolsa colocando para tocar uma 

música dos anos 1980, de nome Love Bizarre Triangle. Cintia dá um grito de empolgação e 

todos no carro começam a cantar juntos. Ao final da reprodução João coloca outra música no 

seu celular, uma música techno (não conseguimos identificar qual), afirmando que a anterior 

estava muito “relax” e que precisava “agitar as coisas”.  As meninas dentro do carro 

protestam, mas Marco, que estava dirigindo, apóia a escolha. Marco pega o celular que está 

no console e pede para que João transfira para ele as músicas.  Esta prática de tocar música no 

celular e cantar junto, enquanto conversavam no carro, durou até o destino. 

105

                                                 
104 Roberta, Cintia, João e Marco são colegas de faculdade, estudantes de Comunicação Social e têm entre 17 e 
21 anos. A negociação para a realização desta observação foi realizada por um amigo em comum entre o 
pesquisador e Marco.  

 formado por Bruna, Fernando e Sabrina (além do pesquisador que 

também os acompanhou durante a jornada), planejou a viagem durante algum tempo, tendo  

105 Bruna e Fernando são namorados e administradores e têm respectivamente 25 e 26 anos. Sabrina é amiga de 
trabalho de Bruna, psicóloga e tem 29 anos. Bruna é a amiga do pesquisador, que achou interessante o processo e 
permitiu a observação, com consentimento dos demais. 
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além do aluguel da casa de praia e da compra dos mantimentos, também acertado em conjunto 

a playlist de músicas que levaria consigo para escutar durante a viagem. Acompanhamos o 

processo de escolha musical, que aconteceu durante a semana, em que foram trocados e-mails 

para que a lista fosse composta. Eles ainda combinaram um encontro, um final de semana 

antes da viagem, para gravar os CDs. Mesmo com toda a negociação anterior, já dentro do 

carro, Bruna reclamou várias vezes das músicas e trocou os CDs em diversos momentos, 

deixando Fernando irritado, o que culminou em uma briga entre o casal.  
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3 – ESTRATÉGIAS DA INDÚSTRIA DA MÚSICA 

Peça tudo que quiser 
Quantos sambas agüentar dançar 

Mas não esqueça do seu trato 
Da hora de parar 

Só vamos embora quando tudo terminar 
 Deixe-se Acreditar (Mombojó, 2006) 

 

A indústria da música vem marcadamente mudando a sua configuração nos últimos 

anos. O que temos visto é uma tendência de concentração de empresas de mídia e de produção 

de bens culturais em grandes conglomerados. A mundialização das empresas de música já era 

uma realidade na década de 1980 quando as grandes empresas norte-americanas se fizeram 

presentes em vários países por meio de braços locais, perspectiva essa que é hoje, mais larga e 

global.  

Nos anos 2000 se concretizou a tendência da globalização das empresas de música, 

que se fundiram entre si, ou foram compradas, e que, por sua vez, esses novos grupos foram 

absorvidos ou comprados por empresas ou blocos de entretenimento e mídia.  Castells (2009), 

em seu livro Communication Power, monta um cenário 106

 

 mostrando a configuração da 

indústria de entretenimento e mídia no contexto mundial e suas extensões nos mais diversos 

países, através de participação acionária e investimento de capital. Sobre esta questão o autor 

comenta: 

Because the media are predominantly a business, the same major trends that 
have transformed the business world – globalization, digitalization, 
networking and deregulation – have radically altered the media operations. 
[…] The major organizational transformation of media that we observe is 
the formation of global networks of interlocked multimedia business 
organized around strategic partnerships107

 
. (CASTELLS, 2009, p.71-72) 

                                                 
106 Como referência, consultar as figuras 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5, presentes em Castells (2009).  
107 Porque a mídia é predominantemente um negócio, as maiores tendências que transformaram o mundo dos 
negócios – globalização, digitalização, formação de redes, desregulamentação – tem alterado radicalmente as 
operações de mídia. [...] A maior transformação da mídia que nós observamos é a formação de intricadas redes 
globais de negócios multimídia em torno de parcerias estratégicas.   
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O autor argumenta que existem nós maiores e menores nesta rede formada pelos 

conglomerados midiáticos. Ele assinala que sete grandes empresas – Time Warner, Disney, 

News Corp., Betelsmann, NBC Universal, CBS e Viacom – são os maiores nós desta rede  e, 

por conta da sua força financeira (participação acionária, aquisições), mantêm elos com mais 

pontos da rede, e maior influência global nos conteúdos gerados. As majors ou Big Four, a 

Universal Music que pertence à Vivendi, a EMI pertence à Terra Vista Capital, a WMG que 

pertence ao Seagram Group e a Sony Music que pertence à Sony Group – todas elas possuem 

um braço ou um escritório em território brasileiro, o que demonstra o alcance de sua 

influência, bem como a importÇancia o mercado brasileiro para estas corporações. 

Uma das questões mais interessantes destas associações são as possibilidades de 

configuração e distribuição de conteúdo em diferentes plataformas e da circulação mundial do 

que é criado localmente. Castells (2009) credita esta possibilidade justamente à configuração 

em rede e à digitalização dos produtos audiovisuais, que permitem a transmissão (via satélite, 

rádio, wireless) pela cadeia de produção. O autor afirma ainda que estas associações 

acontecem como forma de geração de sinergias entre os mais diversos negócios destes 

conglomerados de mídia. Um caso interessante foi a franquia do High School Musical (HSM), 

produzida pela Disney Pictures, e composta por três filmes lançados em 2006, 2007 e 2008. 

Além dos filmes, foram criados uma série de outros produtos em diversas plataformas como 

CD, DVD, DVD sing along 108 , jogos para videogame e celular, ringtones e artigos 

licenciados. Outras plataformas também foram utilizadas para rentabilizar o empreendimento, 

tais como o Disney Channel109

                                                 
108  Sing along é um DVD cujas legendas das partes musicais são exibidas na forma de Karaokê, para que se 
possa cantar junto. 

, em que o material gerado sobre os bastidores dos filmes era 

exibido com exclusividade. Na América Latina foi utilizada ainda uma estratégia de lançar o 

primeiro filme com atores locais selecionados por reality shows organizados na Argentina, no 

Chile e no Brasil. 

109 Canal da Disney, disponível na TV a cabo. 
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Esta ação do HSM no Brasil evoca o fenômeno da internacionalização e da 

mercadorização destes produtos audiovisuais como parte do processo de globalização, que 

acompanhou o aumento da circulação em escala mundial de pessoas, de capital e, de forma 

mais recente, da comunicação. Como nos explica Arjun Appadurai (1999) em seu texto 

Disjunção e diferença na economia cultural global, hoje a cultura de um determinado estado 

é perpassada por fluxos de diversos lugares do globo capazes de um processo de mão dupla. 

Uma mão que seria homogeineizante e capaz de comoditizar comportamentos e práticas 

sociais, enquanto que a outra mão antagonista é desorganizadora ou agente transformador, 

evidenciando a diferença dentro daquele território. As idéias de Wainer (2000) encontram eco 

nas palavras de Appadurai no sentido em que não há uma cultura global, mas sim de bens 

culturais globalizados, que são suficientemente espetacularizados pela cultura da mídia para 

se tornarem rentáveis no mercado global.  

Com vistas a esta preocupação com o processo de globalização, Castells (2009) nos 

observa que os grandes conglomerados mantêm escritórios nos mais diversos países 

justamente para fazer este processo de “climatização”, pois assim têm maior acesso às 

informações, buscando incorporar as características dos lugares e formatar não só o produto, 

mas também o seu processo de divulgação e distribuição. Esta questão também nos faz 

retornar à noção de estratégia colocada por Certeau (2008), que aponta para o mercado como 

poder organizador e planificador, o qual a partir da diversificação das plataformas e dos 

conteúdos, tenta atingir uma maior gama de arquétipos ou perfis psicográficos identificados 

nas audiências. Estas capturas que a indústria tenta fazer das audiências escapa através da 

astúcia ou das táticas cotidianas da apropriação não apenas das tecnologias, mas também dos 

bens culturais. 
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Dentro desta perspectiva, gostaríamos de examinar neste capítulo algumas das 

estratégias que a indústria da música procura utilizar, mas que parecem “escapar por entre os 

dedos” do digital. 

 

3.1 ESTRATÉGIAS DAS GRAVADORAS 

 

As gravadoras têm basicamente três formas de receita. A primeira é a venda de música 

em suporte físico, como o CD e o DVD, além da participação nos ganhos dos artistas (cada 

artista têm um contrato diferente) de seu cast em shows, patrocínios, fã-clubes, sites pagos e 

bilheteria.  A outra fonte de receita é a comercialização da música em formato digital, 

proveniente dos sites legalizados da internet, dos downloads em celulares e do streaming. A 

última forma é o licenciamento da música para uso do material em vídeo como filmes e 

publicidade. Além disso, todas as grandes gravadoras (e normalmente os selos e as pequenas 

também) mantêm uma editora própria ou associada – sendo esta detentora dos direitos 

autorais para reprodução – de forma a não serem obrigadas a dividir seus ganhos. 

As editoras recebem os direitos autorais sobre as músicas quando estas são fixadas em 

algum suporte físico ou em meio digital, via download no celular e internet, na reprodução em 

rádio, TV via satélite ou cabo e em shows (realizado ao vivo, streaming on-line ou wireless). 

Recebem ainda, no licenciamento para uso na TV, em filmes, comerciais e em produtos 

diversos. 

O mercado mundial de música, segundo o relatório da IFPI, corresponde a 15,5 

bilhões de dólares e, como já citamos anteriormente, a divisão de mercado de música no 

mundo tem como líderes as gravadoras – Sony, EMI, Universal e a Warner. O gráfico abaixo 

nos mostra o market share mundial das Majors, em 2009, e agrupa as gravadoras e selos 

menores em independentes. 
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O mercado de Publishing ou editorial de música corresponde também ao dos grandes 

grupos musicais conforme o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

Deste total, segundo o mesmo relatório, 27% ou 4,2 bilhões de dólares são advindos 

dos canais digitais de distribuição, conforme o gráfico abaixo:  
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Gráfico 2: Market Share Mundial da Indústria Fonográfica - Publishing 
Fonte: IFPI Digital Music Report 2010 

Gráfico 1: Market Share Mundial da Indústria Fonográfica - Vendas 
Fonte: IFPI Music Digital Report 2010 
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Não há dados disponíveis pela ABPD (Associação Brasileira de Produtores de Disco) 

sobre a distribuição de música ou sobre o market share nacional, mas sabemos que a 

informação existe, pois podemos localizar fragmentos em alguns sites e nos relatórios 

divulgados pela IFPI, mas não são divulgadas. No Brasil, o cenário do balanço entre o 

consumo de música digital e a física, em 2009, divulgado pela IFPI, tinha a seguinte 

configuração: 
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Gráfico 3: Indústria Fonográfica Mundial -  Divisão de receitas entre os canais físicos e 
digitais  
Fonte: IFPI Digital Music Report 2010 

Gráfico 4: Indústria Fonográfica Brasileira -  Divisão de receitas entre os canais físicos e 
digitais  
Fonte: IFPI Digital Music Report 2010 
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É interessante observarmos que o Brasil tem acompanhado de forma mais lenta o uso 

das ferramentas legais de distribuição de música digital. O fato é que a penetração da banda 

larga no Brasil não é tão intensa como nos países desenvolvidos e a pirataria física parece ser 

a principal causa do declínio do faturamento da nossa Indústria Fonográfica. Precisamos 

lembrar que atualmente são 175 milhões de celulares no Brasil, com uma densidade de 

91,33110 celulares por 100 habitantes e 66111

As ações das associações que defendem os direitos autorais – em âmbito internacional, 

a RIAA e a IFPI e, no Brasil, a ABPD – têm sido porta-vozes da cruzada iniciada em 2000 e 

que continua até hoje contra as redes P2P e contra as tecnologias que permitem o 

compartilhamento de música.  O discurso no IFPI Digital Music Report de 2010 parece 

mudar um pouco o tom dos anos anteriores, quando o uso digital de música que era visto 

apenas como inimigo se tornou fonte de faturamento importante para estas empresas. O 

discurso de que a tecnologia é “malvada” teve o seu foco transferido para as redes P2P e para 

o hábito dos downloads ilegais. Castro (2007), em seu texto Não é propriamente um crime: 

considerações sobre pirataria e o consumo digital, já nos alertava que baixar música tinha se 

tornado uma prática cotidiana de consumo e que não era vista como crime por seus 

consumidores. Para as gravadoras, o peso da derrocada de seus artistas favoritos foi jogado 

nas costas dos consumidores. 

 milhões de acessos à Internet, em dezembro de 

2009. A questão do acesso à Internet se reflete na distribuição das vendas de música através 

de celulares, que correspondiam, em 2007, a 76% do faturamento advindos das vendas 

digitais, sendo que apenas 24% destes negócios foram realizados através de computadores 

conectados à internet.  

                                                 
110 Dados do TELECO, disponível em: http://www.teleco.com.br/ncel.asp. Último acesso em: 14/02/2010  
111 Dados da IBOPE Nielsen Online, disponível em: http://www.ibope.com.br/. Ùltimo acesso em: 14/02/2010 

http://www.teleco.com.br/ncel.asp�
http://www.ibope.com.br/�
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No mesmo relatório de 2009, há ainda a exaltação de diversos modelos de negócios 

digitais que florescem no mundo inteiro, como é o caso do Spotify112, do iTunes LP113

 

 e do 

brasileiro Terra Sonora. A indústria parece finalmente reconhecer (a um grande custo) que o 

download é, hoje, se somarmos os downloads legais e a movimentação de arquivos nas redes 

P2P, a forma de consumo mais utilizada no mundo. Dessa forma, ela tem tentado 

descriminalizar a internet e rentabilizar a prática do download e dos hábitos de consumo de 

música digital. Como explicitado no próprio relatório: 

Despite this progress, the challenge is to take digital music to the 
commercial mass market and “monetise” existing behavior. There is huge 
untapped consumer demand and potential for growth. (IFPI Digital Report 
2010)114

 
  

O discurso da IFPI e da ABPD contra a pirataria, neste ponto, no mínimo se torna 

contraditório, pois as ações de perseguição e de endurecimento das leis de direitos autorais 

vão de  encontro à celebração do digital. Este comportamento “esquizofrênico” é explicado 

em parte porque uma parcela do faturamento dos grandes conglomerados advém das suas 

editoras musicais e o lucro e receita oriunda das mídias físicas vêm decaindo ano a ano (30% 

mundialmente e 40% no Brasil, entre 2004 e 2009). As gravadoras são parte de grandes 

conglomerados mundiais ligados ao capital financeiro e à indústria do entretenimento, todos 

com acionistas ávidos para ter retorno sobre o montante investido. Se as gravadoras não 

tentassem desacelerar ou se abandonassem a venda de música em suportes físicos não seriam 

capazes de passar por esta fase de transição de plataformas, ou, como as próprias empresas 

advogam a indústria fonográfica inteira desapareceria.  

Assim, as ações anti-pirataria seguiram historicamente por quatro caminhos: I) 

educação sobre o consumo legal de música digital; II) processos jurídicos contra programas 

                                                 
112 Disponível em: www.spotify.com. Último acesso em: 16/02/2010 
113 Disponível em: www.iTtunes.com. Último acesso em: 16/02/2010 
114  Apesar deste progresso, o desafio é fazer a música digital chegar ao mercado de massa e “monetizar” o 
comportamento existente. Há uma demanda consumidora não atendida e um grande potencial de crescimento. 

http://www.spotify.com/�
http://www.ittunes.com/�
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de compartilhamento, indivíduos e lobby junto ao governos nacionais para o endurecimento 

da legislação; III) fomento de novos modelos de negócio mobile e on-line; IV) entraves 

tecnológicos tais como spoofing 115, watermarking 116, sistemas anti-cópias ( o DRM, por 

exemplo) e webcrawlers117

Nos desdobramentos mais recentes da questão dos direitos autorais, vimos a Apple e a 

Amazon, seguidas de diversas outras plataformas iniciarem a comercialização de música 

digital sem o DRM. É preciso entender que esta decisão não é tomada por quem comercializa, 

mais sim pelas gravadoras e detentoras dos direitos autorais. Esta resolução parece-nos uma 

iniciativa de adaptação aos hábitos de consumo dos internautas que baixam música para as 

utilizar numa variedade de dispositivos diferentes. Na verdade, o acesso à música “da maneira 

que o consumidor quiser” configura-se o ponto mais forte para esse mercado. 

. 

Estamos investindo aqui em desvendar algumas das estratégias dos novos modelos de 

negócio que utilizam dispositivos móveis no Brasil que tem se mostrado um mercado 

promissor. 

 

3.2 ESTRATÉGIAS DAS EMPRESAS FABRICANTES DE TECNOLOGIA  

 

A indústria do hardware e software para os dispositivos móveis parece responder de 

forma mais rápida às demandas do público, incluindo novas funcionalidades e novas 

configurações de produto que satisfaçam às demandas cada vez mais diversificadas de 

consumo.  

                                                 
115 Em uma estratégia de colocar arquivos corrompidos ou vazio pra download nas redes P2P. 
116 É um tipo de proteção para material audiovisual, que criptografa informações junto ao arquivo de áudio, para 
que possa ser testado em um segundo momento.   
117  É um programa, que uma vez instalado, permite acompanhar as ações, páginas visitadas e hábitos do 
indivíduo na Internet. 
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Eles parecem fundar no processo que se inicia desde o projeto até a comercialização e 

a promoção dos seus celulares em coleções, adicionando e retirando funcionalidades, projeto 

de design físico e de software. Tanto que podemos notar, perto das datas comemorativas 

(Natal, Ano Novo, Dia das Mães, etc.), uma grande quantidade de lançamento de modelos de 

celulares. A Apple, apesar de manter o core do seu produto iPod, faz relançamentos quase 

anuais dos seus modelos, os quais são denominados “gerações”.  

A partir das suas pesquisas de hábitos e mapeamento do consumo de tecnologia e de 

mídia, as empresas têm criado produtos pensando nos mais diferentes públicos. Podemos de 

novo pensar na moda como uma lógica que representa esta multiplicidade de dispositivos, de 

obsolescência programada. Esta afirmação parece reiterar os postulados de Baudrillard (2006) 

sobre as mercadorias-signo, em seu livro A transparência do mal, pois no capitalismo tardio a 

mercadoria está associada a uma vasta gama de referências simbólicas e imagens que muitas 

vezes não têm relação direta às funcionalidades do produto, havendo um entrançamento entre 

o valor de troca e o valor de uso. Este sistema simbólico pode ter uma relação direta com seus 

usos ou não, ou seja, as empresas passaram a produzir o signo como mercadoria e a 

mercadoria como signo. A lógica da moda também se torna presente em ciclos de vida de 

produtos cada vez menores e em datas de lançamentos cada vez mais próximas. Como nos 

afirma pesquisadora Valéria Brandini: 

 
Sendo esse capital cultural concebido sob a égide do imediatamente novo, o 
valor da moda entendida como produção de bens materiais situa-se 
inegavelmente no campo do efêmero. Nesse caso, ele se insere no contexto 
do valor atribuído por diferenciação e oposição – a moda nas saias deste 
verão as diferencia da moda das saias do verão passado – é a partir dessa 
diferenciação com o passado imediatamente anterior que seu valor é 
constituído. (BRANDINI,2007, p.27) 

 
 

Podemos utilizar a moda também para pensar as diferentes estratégias das empresas de 

tecnologia para apresentar novas funções para o mercado consumidor destes dispositivos. Os 

features ou funcionalidades são lançados primeiro em celulares hi-end, que têm um preço alto 
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e estão na vanguarda tecnológica; este seria o haute couture da indústria do celular. Em 

seguida, há os mid-tiers, que oferecem algumas das funcionalidades ou as mesmas, mas com 

um desempenho inferior; estas seriam equivalentes às roupas encontradas em uma loja de 

shopping. Por último, nós temos os dispositivos low end, que são mais básicas e com apenas 

alguns elementos presentes nos dispositivos hi-end; estes poderiam ser considerados como 

roupas de uma loja da C&A, por exemplo. Há inclusive, para novos lançamentos, um 

intervalo de tempo entre o envio dos produtos ao mercado para cada um destes três 

segmentos. 

Este é um movimento parecido como o que McCracken (2003) denomina de trickle 

down, que se caracteriza por um processo em que a classe subordinada emulava as 

vestimentas da classe aristocrática, que, por sua vez, quando percebiam o processo de 

emulação procuravam novos estilos de roupas.  No entanto, em vez de ser um processo de 

assimilação ou emulação, parece que agora ele é programado pela indústria. Ele parece 

programado inclusive para que haja um letramento em relação às novas funções. Com o MP3 

players em celulares, por exemplo, aconteceu desta maneira, pois em 2006 esta 

funcionalidade estava presente em 5% dos celulares, em 2007 já eram 25%118

Esta associação com a moda foi utilizada como uma estratégia de promoção da 

Motorola, em relação a sua linha de produtos MOTORAZR, composta pelos primeiros 

celulares ultrafinos do mercado. Além da comunicação mercadológica do produto ensejar esta 

 e, em 2009 esta 

marca chegou a 70%. De certa forma, a escuta acoplada aos dispositivos móveis já era parte 

do cotidiano uma vez que já existiam modelos que realizavam esta função, mas apenas em 

2007 os celulares low end começaram a receber esta função, tornando-a acessível a uma gama 

maior de usuários. 

                                                 
118 Disponível em: http://www.synovate.com/. Último acesso: 07/01/2010 

http://www.synovate.com/�
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concepção, a empresa patrocinou um lounge na São Paulo Fashion Week119

Em contrapartida a este modelo, as empresas fabricantes tentam lançar celulares das 

mais diversas configurações, estilos e faixas de preço com intuito de alcançar uma maior 

quantidade de perfis psicográficos e diferentes agregações por gosto.  Elas parecem tentar 

responder não só a um fenômeno pós-moderno da fluidez das identidades postulado por 

Bauman (2005), tão observado no urbano, mas também às táticas de apropriação em relação 

aos dispositivos.  Há uma tentativa de enquadramento a partir de pesquisa de mercado, 

mapeando os usos dos dispositivos, que tenta separar os indivíduos em estilos de vida, 

instaurando adjetivos como “ligados”, “músicos”, “executivo”, “geek” etc. Os executivos, por 

exemplo, englobam aqueles que utilizam a conexão com a internet em movimento e 

necessitam de aplicativos de escritório (editor de textos e planilhas) para visualizar arquivos, 

receber e enviar e-mails. Outros exemplos destas tentativas de categorização são alguns 

produtos voltados para a escuta de música, como é o caso do MOTO ROCKER [Figura 21] e 

do Nokia Express Music 5700 [Figura 22], que foram desenvolvidos, segundo os fabricantes, 

para ter uma melhor qualidade de som.  

, onde se realizou 

o lançamento de produtos e fazendo a distribuição de material em formato digital via 

Bluetooth. 

                                                 
119 São Paulo Fashion Week é a semana da moda em São Paulo, onde duas vezes por ano, as marcas nacionais de 
roupa exibem as suas coleções de inverno e verão. 

Figura 21: Propaganda Impressa MOTOROKR 
Fonte: Motorola 

Figura 22: Nokia Express Music 5700  
Fonte: Nokia 
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Hoje, porém, há uma tentativa maior de flexibilização dos dispositivos móveis, sendo 

disponibilizada uma gama de aplicativos dos mais diversos para que, a um custo extra, 

possam ser baixados e adaptados ao uso pessoal do indivíduo. A RIM, a Motorola e a Apple, 

por exemplo, mantêm lojas virtuais no Brasil com este propósito. Este modelo de negócio é 

interessante porque delega ao usuário tanto a programação dos softwares quanto o processo de 

personalização e uso dos dispositivos. Os fabricantes de celular fornecem os sistemas 

operacionais e os códigos fonte120

A comunicação mercadológica destes dispositivos, no nosso ponto de vista, tem 

respondido a algumas questões que tratamos nos capítulos um e dois. A mobilidade, a 

conectividade, o entretenimento e o estar junto são constituintes da retórica da publicidade 

dos dispositivos móveis. A campanha criada pela Agência Saatchi & Sattchi da Austrália para 

o Sony Walkman [Figura23] mostra linhas do metrô compostas por fios de earphones, 

remetendo à mobilidade e à urbanidade.  

 para que os programadores criem seus programas e os 

vendam na loja virtual do fabricante (a loja fica com uma porcentagem da venda), ou seja, 

fazem uso do alcance global da internet e da expertise de programadores. Ambas as iniciativas 

conseguem rentabilizar o negócio ao longo do tempo, além de responder aos anseios de 

customização vindos do mercado.  

                                                 
120 O código fonte consiste em linhas de comando relativas a algumas linguagens de programação, que ao serem 
compiladas constituem programas. 
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A propaganda do Dext, [Figura 24], o celular da Motorola, apresentou ao público o 

MOTOBLUR121

 

, uma interface mobile para acesso de redes sociais no celular. O mote da 

campanha é e se você falasse só uma vez e todo mundo escutasse, como observamos na 

propaganda na TV. No site há uma espécie de tutorial explicando e simulando o uso da 

interface seguido do mote “seus mundos em um só lugar”. 

                                                 
121  Disponível em http://www.motorola.com/Consumers/BR-PT/Consumer-Product-
Services/MOTOBLUR/Meet-MOTOBLUR. Último acesso: 12/12/2009 

Figura 23: Propaganda impressa Sony Walkman - Londres 
Fonte: Sony 

Figura 24: Propaganda para TV do Celular Dext com o sistema  MOTOBLUR 
Fonte: Motorola 

http://www.motorola.com/Consumers/BR-PT/Consumer-Product-Services/MOTOBLUR/Meet-MOTOBLUR�
http://www.motorola.com/Consumers/BR-PT/Consumer-Product-Services/MOTOBLUR/Meet-MOTOBLUR�
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 Por último, a estratégia da Samsung utilizou o product placement122

 

 do seu tocador de 

Mp3 Samsung nos clipes da cantora Fergie e do grupo Pussycat Dolls [Figura 25], buscando 

associação não apenas com a música, mas também com artistas midiáticos de proeminência.   

 

Por fim, há também modelos de negócio para a música digital que são capitaneados 

pelas empresas produtoras de celular, como é o caso da Nokia, que lançou o Nokia comes 

With Music, em abril de 2009. A Sony, assim como fez a Apple, atrelou o seu modelo de 

negócio de comercialização de música digital ao dispositivo, ou seja, ao comprar um celular 

Nokia Comes With Music, o consumidor tem direito de fazer o download ilimitado de músicas 

do catálogo para o computador e para o celular durante o período de um ano. A remuneração 

da cadeia produtiva da música é feita pela a Nokia, que já embute o custo no preço a partir de 

uma análise de risco no preço do dispositivo. A empresa utiliza o DRM nos arquivo baixados, 

o que não permite que sejam copiados, mas segundo o coordenador do projeto, eles acreditam 

                                                 
122 Estratégia mercadológica que visa colocar um produto dentro da história de um produto audiovisual, no caso 
o videoclipe. 

Figura 25: Product placement no videoclipe da Fergie e do grupo Pussycat Dolls 
Fonte: Samsung 
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que o hábito de consumo nesse formato irá continuar com estes consumidores que adotaram 

este celular. Em abril de 2009, segundo a Music Ally123

Por fim, um ponto a ser abordado são empresas que orbitam em torno dos hábitos de 

consumo tecnológico e de bens culturais. As produtoras de sistemas de som automotivos, as 

fabricantes de acessórios como: fones de ouvido, caixas de som, capas, conectores, cabos, 

etc., trabalham em função dos hábitos de consumo de música e ajudam a cumprir ou 

potencializar algumas funcionalidades dos dispositivos móveis.Um exemplo que nos tem 

chamado a atenção nos últimos anos são as empresas que fabricam fones de ouvido e 

acessórios para iPod. Dois exemplos que mostram bem a ligação desse tipo de empresa com 

os hábitos de consumo são a SkullCandy e a Belkin. A Belkin

, existiam 103 mil usuários ativos 

deste serviço, no Brasil este número era de 10.809, ou cerca de 10% do total. Além disso, 

mantém a loja Nokia Music, em que se pode comprar músicas ou álbuns também protegidos 

por DRM.  

124

                                                 
123  Disponível em: 

 é uma empresa americana 

que se define como produtora de soluções de conectividade.  Em 2001, lançou o bluetooth 

para o iPod, permitindo assim incorporá-lo  ao som automotivo, ao computador e a outros 

aparelhos eletrônicos. Trouxe também ao mercado o headphone spliter, aproveitando a prática 

do podsharing, além de caixas de som pequenas, que podem ser acopladas ao MP3 player e 

deixar a música audível.  Um dos artigos que mais nos chama atenção é o 5-way [Figura 26], 

que permite que até cinco pessoas escutem a um tocador de MP3, ou que conectem mais de 

um MP3 player ao dispositivo para que possam escolher qual deles irão ouvir.A velocidade de 

criação dos produtos é muito rápida, como podemos perceber no caso do iPad, cujos detalhes 

foram disponibilizados no dia 27/01/2010, junto com o seu lançamento. Pouco mais de uma 

semana depois (as pré-vendas on-line nos EUA iriam iniciar no final de fevereiro), vários 

modelos de capa já eram anunciados para venda na loja virtual. 

http://musically.com/blog/2009/10/15/comes-with-music-107k-users-worldwide/.  Último 
acesso: 12/12/2009 
124 Disponível em: www.belkin.com.br. Último acesso em 03/02/2010. 

http://musically.com/blog/2009/10/15/comes-with-music-107k-users-worldwide/�
http://www.belkin.com.br/�
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A Skullcandy125

 

, nosso segundo exemplo, é uma empresa de headphones e acessórios 

urbanos. Sua marca é associada à urbanidade e a esportes radicais e a empresa tem em sua 

linha de produtos uma gama de fones de ouvido que saem das cores “convencionais”, às quais 

estamos acostumados (preto e o fone branco da Apple), e se alinham ao estilo urbano [Figura 

27].  

 

                                                 
125 Disponível em: www.skullcandy.com. Último acesso em 05/02/2010. 

Figura 26: Belkin RockStar 5-Way 
Fonte: Belkin 

http://www.skullcandy.com/�
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Como forma de associar alguns destes valores a sua marca, ela é patrocinadora de 

times de skateboarding, snowboading, entre outros esportes radicais e também mantém um 

selo com artistas próprios. Esta visão da Sullcandy parece acompanhar a tendência do fone de 

ouvido e dispositivo móvel como parte do cotidiano, conferindo a eles atributos e utilizando-

os de forma performática na paisagem urbana. Como exemplo nacional desta incorporação à 

moda urbana, em uma loja de marcas de roupa Cavalera, no shopping Ibirapuera, em São 

Paulo, podemos ver o uso do fone de ouvido incorporado ao manequim e vendido como parte 

do vestuário [Figura 28]. 

  

 

 

3.3 ESTRATÉGIAS DAS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL 

 

As estratégias das operadoras são um pouco diferentes das estratégias da indústria 

fabricante de dispositivos móveis, até porque, no Brasil, aquelas têm uma configuração muito 

peculiar. Algumas dessas peculiaridades tiveram influência durante a condução das pesquisas, 

quando, por exemplo, certos entrevistados confundiram a marca do aparelho com as das 

operadoras de celulares que usavam. Isso se deve em grande parte à venda do serviço 

vinculado à venda do aparelho celular, assim como às propagandas conjuntas entre operadoras 

de telefonia e fabricantes de celulares. Faz parte, portanto, da configuração do mercado 

Figura 28: Fones de Ouvido SkullCandy na loja cCvalera – Shopping Ibirapuera 
Fonte: Fotografado pelo Autor 
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brasileiro de telefonia celular comercializar o aparelho com subsídio de preço em troca da 

fidelidade por doze meses. Deste modo, as operadoras se tornaram as maiores vendedoras de 

celular do mercado brasileiro tendo poder de barganha de preço e prioridade no fornecimento 

de celulares.  

Outra peculiaridade é que, no Brasil, somente 17,4% dos celulares são pós-pagos, ou 

seja, 82,6% dos celulares existentes são pré-pagos. Os pós-pagos, normalmente vendidos em 

pacotes formatados pelas operadoras, incluem minutagem para serviços de voz e dados. Nos 

pré-pagos é necessário comprar previamente um crédito de determinado valor e habilitá-lo 

para que se tenha direito a utilizar os serviços, sendo que, ao final do crédito, o celular passa 

apenas a receber chamadas de voz e SMS, não mais gerando chamadas até a inclusão de novo 

crédito. 

As quatro grandes operadoras de celular do Brasil – Vivo126, TIM127, Oi128 e Claro129 

– mantêm lojas virtuais de música em seus sites institucionais e WAP 130 . Um fator 

interessante é que atualmente o serviço de gerenciamento de conteúdo não é realizado por 

estas empresas, tendo elas terceirizado este tipo de aplicação. As responsáveis pelas vendas de 

música são empresas especializadas no gerenciamento de conteúdo digital para dispositivos 

móveis, que realizam desde a escolha das músicas digitais que serão comercializadas até o 

gerenciamento dos contratos com as gravadoras. Estas lojas virtuais de conteúdo digital, 

gerenciadas por terceiros, são denominadas de white label.  É necessário frisar que existem 

lojas independentes de conteúdo digital como a Toing131

                                                 
126 Disponível em: 

, da empresa PMovil, que funcionam 

da mesma maneira que as lojas das operadoras. 

www.vivo.com.br. Último acesso em 10/02/2010. 
127 Disponível em: www.tim.com.br. Último acesso em 10/02/2010. 
128 Disponível em: www.oi.com.br. Último acesso em 10/02/2010. 
129 Disponível em: www.claro.com.br. Último acesso em 10/02/2010. 
130 WAP é a sigla para wireless Application Protocol. Ele é um padrão internacional de acesso e aplicações para 
dispositivos móveis. Esta foi a primeira alternativa adotadas nos dispositivos móveis com conexão para acesso a 
internet utilizando a rede sem fio.   
131 Disponível em: www.toing.com.br. Último acesso em 10/02/2010. 

http://www.vivo.com.br/�
http://www.tim.com.br/�
http://www.oi.com.br/�
http://www.claro.com.br/�
http://www.toing.com.br/�


136 
 

Nesse contexto, a remuneração da cadeia de comercialização, chegando à gravadora é 

feita por um sistema de revenue share, ou seja, os lucros são distribuídos entre os seus 

componentes. Cada acordo é formalizado por contratos comerciais entre as partes e, desta 

forma, toda a cadeia de comercialização é remunerada. 

Ao observarmos este modelo das operadoras, podemos entender sua estrutura 

organizacional. As redes das operadoras podem ter trechos compartilhados, ou seja, os pontos 

de origem e término de uma chamada telefônica, por exemplo, podem envolver as redes de 

duas, três ou até mais operadoras, que de acordo com o tipo da chamada dividem a receita 

entre si.  

Em grande parte, os ringtones foram responsáveis pelo letramento dos usuários de 

celular, na realização de download de músicas como parte do processo de customização sobre 

o qual discorremos anteriormente. Nos seus primórdios, os ringtones eram monofônicos132

Existem três formas diferentes para a compra de ringtones e músicas pelas operadoras. 

A primeira é pelo site institucional, utilizando um computador pessoal conectado à internet 

para realizar a compra. Nesse caso, o ringtone é recebido via SMS diretamente no celular. O 

segundo é acessando a loja WAP para realizar a compra e o download pelo celular. A última é 

mandando SMS para números específicos (que as empresas chamam de short codes) e 

recebendo a música pelo celular. Nos telefones pré-pagos é necessário ter crédito tanto para 

realizar a compra de música, quanto para pagar pela banda de dados utilizada para realizar o 

, 

ou seja, capazes apenas de reproduzir apenas melodias simples. Mais tarde tivemos a 

evolução para os toques polifônicos, que permitiam que múltiplas notas fossem tocadas de 

forma simultânea e davam a impressão de que se podia ouvir diversos instrumentos. Com o 

avanço tecnológico dos celulares, a evolução foram as music ringtones ou truetones, que 

utilizam o MP3 como formato e são capazes de reproduzir trechos de fonogramas. 

                                                 
132 Designação dada à gravação, transmissão ou reprodução de em um único canal ou significa uma música com 
apenas uma linha melódica. 
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download, pois são debitados dos créditos habilitados no aparelho. No telefone pós-pago, o 

valor da música e o volume de dados utilizados são acrescidos à conta do usuário. 

Outra estratégia utilizada pelas operadoras em parceria com as fabricantes de celular é 

o conteúdo embarcado, que consiste em vender o celular já com músicas digitais e material 

promocional instalado na memória do dispositivo. Um caso de sucesso aconteceu no ano de 

2008, em que a operadora Vivo vendeu 250 mil celulares Nokia 5200, com o conteúdo 

embarcado do CD {Des}concerto ao vivo da cantora Pitty133

 Fruto da parceria com a Vivo, Nokia e Sony/BMG, os aparelhos celulares W200 e 

W380, venderam mais de um milhão de unidades com o conteúdo da banda brasileira Jota 

Quest embarcado. As gravadoras utilizaram a mesma estratégia com a cantora Maria Rita, a 

banda U2 e outros artistas. O lançamento das músicas da artista Malu Magalhães, por 

exemplo, aconteceu primeiro pela Vivo para só depois a artista fazer o lançamento do seu CD 

no mercado convencional. 

. Além do CD, foram encartados 

o single Pulsos, o making of da gravação do show disponível em DVD e o crédito para baixar 

a música Teto de vidro da cantora na Vivo Play, loja virtual da Vivo. 

Esta associação das figuras midiáticas aos dispositivos e campanhas enseja também a 

ênfase que as empresas deste mercado têm colocado na sua comunicação mercadológica.   

Assim como nas campanhas das fabricantes de celular, a mensagem central está ligada à 

urbanidade, ao entretenimento e aos momentos de prazer. Um bom exemplo são as duas 

propagandas para a TV produzidas pela agência F/Nazca para a operadora Claro, 

evidenciando a loja de música digital e aplicativos, a Claro Idéias.  Na primeira [Figura 29], o 

uso do mote de duplo sentido “Com que música você gosta de viajar?” é entoado enquanto 

jovens viajam em uma Kombi por lugares paradisíacos e fazem o download das canções 

durante a viagem. O segundo filme [Figura 30], que tem o nome Corrida, apresenta uma 

                                                 
133 Pitty faz parte do cast da DeckDisc. 
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trilha sonora frenética com um rapaz que sai para a sua corrida diária; logo aparecem vários 

esportistas correndo em vários momentos do dia e a frase na tela Com que música você gosta 

de correr?. Em seguida vem a frase Para cada corrida a Claro tem uma música; as cenas se 

aceleram e passam para cenas cotidianas das pessoas apressadas, realizando ações cotidianas. 

Ao final, aparece a marca da Claro em destaque, centralizada, com a frase Baixar música 

rápido é 3G, 3G é  Claro. , e a assinatura A vida na sua mão localizada logo abaixo do logo.   

 

 

 

Outras ações de marketing que visam destacar a marca das empresas de telefonia 

móvel são os festivais de música. A operadora TIM realiza desde 2003 o TIM Festival, que 

traz artistas nacionais e internacionais, além de promover o Prêmio TIM de Música desde 

Figura 29: Comercial Claro 
Fonte: Claro 

Figura 30: Comercial Claro 2 
Fonte: Claro 
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2002. A operadora Claro, por sua vez, promoveu o Claro que é Rock em 2005 e patrocinou 

alguns grandes shows no país, como o dos Rolling Stones no Rio de Janeiro. A Oi patrocinou 

o Oi Noites Cariocas em 2007, 2008 e 2009 e o Gas Festival 2008 em São Paulo. Podemos 

então perceber os shows como territórios que são construídos de forma estratégica para 

oferecer uma experiência ao consumidor relacionada aos produtos e serviços da empresa. 

Nesse sentido, estes shows se concretizaram como um produto, que pode cumprir múltiplas 

funções sociais e mercadológicas. Eles se tornam lugar para a divulgação de marcas, produtos 

e serviços e funcionam ainda como plataforma de promoção para a música e artistas.  

Dentro dos eventos são realizadas ações de marketing visando mostrar as 

funcionalidades dos dispositivos e dos serviços da operadora como, por exemplo, a ação 

patrocinada pela Club Social134

 

 no TIM Festival, em que os presentes podiam enviar SMS 

para um determinado número, sem nenhum custo, e eles se viam no telão ao lado do palco 

principal, ou mesmo a distribuição de faixas grátis de alguns artistas, via Bluetooth, que se 

apresentavam.  

  

                                                 
134 Marca de biscoito fabricada e comercializada pela Kraft Foods Brasil. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tivemos como ponto de partida dessa dissertação uma inquietação pessoal com os 

ritmos da cidade de São Paulo, associada ao uso dos transportes públicos e a constatação da 

proliferação dos dispositivos para a escuta da música em movimento.  

Apontamos, no primeiro capítulo, o tripé em que a escuta nômade está alicerçada: a 

cidade de São Paulo e o enlaçamento com as redes telemáticas, os dispositivos móveis com a 

capacidade de execução de música e uma breve história das estratégias de comercialização da 

indústria da música. Explicitamos também o funcionamento da escuta nômade em suas duas 

modalidades: com fones de ouvidos e alto-falantes, cada qual com características distintas.  

No segundo capítulo, ancorados na pesquisa empírica, contextualizamos alguns dos 

ambientes em que a escuta nômade acontece, algumas das suas conseqüências e usos táticos 

no cotidiano. A rua, o metrô e o carro - modos distintos de se mover por São Paulo - nos 

forneceram informações sobre o comportamento e as atitudes dos indivíduos com relação aos 

dispositivos e à fruição de música digital no cotidiano. 

No último capítulo, realizamos o mapeamento de algumas estratégias da indústria da 

música, das operadoras de celular e das empresas fabricantes de dispositivos móveis, que 

demonstrassem como certas práticas percebidas no cotidiano paulistano estão sendo 

divulgadas pela cultura da mídia e utilizadas de forma estratégica para oferecer serviços cada 

vez mais adaptáveis aos processos de personalização e focados nos mais diversos estilos de 

vida.  

Nestas considerações finais, gostaríamos de explorar alguns pontos para a reflexão, 

bem como anunciar certos possíveis desdobramentos do tema em pesquisas futuras.  
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A primeira observação diz respeito à mudança no perfil da comercialização do 

consumo digital. Esta mudança tem sido observada como um processo contínuo e acelerado 

desde a popularização da internet e do processo de digitalização dos produtos culturais. O que 

está em jogo são as alterações nos referenciais sobre o espaço, o valor da propriedade 

intelectual, a sensação de liberdade, entre outras questões atreladas às novas dinâmicas 

sociais. Nesse contexto, configurações e fronteiras se tornaram mais maleáveis ganhando 

crescente relevância no campo da comunicação e do consumo. 

Os dispositivos móveis surgem como um novo desdobramento da cultura digital. Katz 

(2009), Ito (200), Ling (2005), e Lemos (2004, 2005, 2009) são alguns dos pesquisadores que 

têm mapeado e analisado o impacto e o enlaçamento dos celulares ao social e à vivência 

urbana. Não podemos esquecer que, no Brasil, estes dispositivos só estão disponíveis para a 

maior parcela da população há pouco mais de seis anos, mas já estão integrados ao cotidiano 

dos seus usuários. Os tocadores de música móvel fazem parte do cotidiano há mais tempo, 

mas se renovaram e ganharam nova roupagem como parte de dispositivos digitais móveis 

multitarefa.  

O que nos chama a atenção neste desdobramento foi a velocidade com que as TICs se 

tornaram parte do cotidiano de milhões de pessoas. Frases como “eu não vivo sem o meu 

celular”, “sem meu celular me sinto sozinho” ou “minha vida está toda organizada aqui 

dentro”, são tanto corriqueiras quanto emblemáticas de uma cidade violenta, veloz e plural 

como São Paulo. A possibilidade de acesso à sua rede de afinidades ou aos conteúdos 

pessoais (fotos, música, vídeos, por exemplo) parecem oferecer ao usuário uma sensação de 

conforto e segurança.  

Percebemos que muitas vezes o consumo, assim como as estratégias midiáticas e 

mercadológicas que perpassam muitas das práticas sociais, estão fora do escopo de estudos do 

campo da comunicação. Sobre esta questão gostaríamos de enfatizar a importância de 
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analisarmos o papel da indústria na oferta de objetos simbólicos e seus entrelaçamentos com 

os sistemas midiáticos.  

Tentamos fugir, neste trabalho, do determinismo tecnológico, pois sabemos que não 

são as redes ou os dispositivos per se os responsáveis por criar determinadas práticas. No 

contemporâneo, a constituição das práticas de consumo reside em uma dialética entre a 

apropriação das TICs e as possibilidades que o mercado apresenta através do marketing e do 

design dos produtos. Baseados em Certeau (2008) podemos denominar de táticas essas 

apropriações sociais que, juntamente com as ofertas do mercado, ensejam as práticas de 

consumo. Muitas vezes é impossível definir como se deu o início ou o surgimento dessas 

práticas, mas seu desenvolvimento é passível de ser criticamente rastreado. Por essa razão 

realizamos nossa observação no cotidiano de São Paulo e, de forma concomitante, buscamos 

mapear certas cooptações feitas pela indústria a partir de comportamentos observados no 

contexto social urbano. A escuta nômade é uma prática que floresceu a partir da apropriação 

dos dispositivos móveis e da digitalização da música. Nesse caso a indústria identificou o 

potencial para fomentar e tornar rentável esse tipo de escuta musical. Constituiu-se todo um 

canal de distribuição dentro das possibilidades existentes.  Baccega e Castro (2009, p.58) 

assinalam que o papel da publicidade na consolidação das práticas de consumo. As novas 

posturas acopladas aos dispositivos móveis são veiculadas como partes da retórica das 

histórias das propagandas que apresentamos no capítulo três, são disponibilizadas para os 

receptores como um modelo de uso e de consumo que pode ser absorvidos e/ou retrabalhados 

por eles, gerando por sua vez novos hábitos de consumo e escuta.. 

Outra percepção que nos chama a atenção é a de que nunca se produziu tanta música e 

que esta nunca esteve tão presente em tantos lugares diferentes. Consumidores mais jovens, 

denominados “nativos digitais” por Kerckhove (1997), são aqueles que já nasceram com 

acesso aos meios digitais. Grande parte da sua educação e sua forma de ver o mundo já estão 
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associados a estes meios. Trafegar pelos dados disponíveis, procurar e baixar música digital, 

usar as redes sociais e instant messager é parte de seu cotidiano, assim como o acesso gratuito 

via internet aos produtos audiovisuais. A grande quantidade de dispositivos capazes de tocar 

música digital, desde computadores pessoais até a inclusão desta possibilidade em vídeo 

games (Wii da Nintendo, o Playstation3 e o PSP da Sony, por exemplo), eletrodomésticos, 

como TVs, aparelhos de DVD, entre outros, fazem parte da ecologia urbana atual. 

Percebemos ainda o incontável número de bandas e artistas que utilizam o ciberespaço para 

divulgar o seu trabalho, encontrando lugar e uma audiência disposta a escutá-los e 

compartilharem suas músicas. Indivíduos se aglutinam na internet em torno de seus gostos 

musicais para trocarem sugestões, críticas, materiais raros da sua banda favorita e também 

para escutarem música de forma conjunta em blogs, fóruns, redes sociais, etc.   

Verificamos que empresas do setor da música parecem já haver passado pelo “susto 

inicial” com a queda de vendas de discos, que durante décadas foi o principal modelo de 

negócio das grandes gravadoras. Hoje procuram assimilar e atrelar novos hábitos de consumo 

às suas estratégias. Para serem rentáveis, os atuais modelos de negócio estão adotando 

múltiplos canais na distribuição, oferecendo conveniência e flexibilidade na aquisição de 

músicas nos mais variados formatos, seja vendendo uma única faixa por vez, seja agregando 

valor através de informações e brindes variados e, se possível, exclusivos nos chamados 

conteúdos premium. Esta tendência, que também é assinalada por Castells (2009), parece 

ganhar força dentro da fórmula para a comercialização de material midiático no contexto 

mundial. 

Empresas que tiveram seus produtos digitalizados, como é o caso da música, passaram 

por mudanças ainda mais acentuadas nas formas de consumo. Como vimos, a desestruturação 

sofrida pelas gravadoras ao ser desafiado o seu modelo de negócio, levou à perda da sua 

primazia na comercialização de música. A falta de conhecimento do modus operandi do 
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consumidor no ciberespaço trouxe como conseqüência um atraso no desenvolvimento de 

estratégias endereçadas ao novo contexto. Empresas do ramo da informática; fabricantes e 

operadoras de celular parecem entender melhor estes novos hábitos e por isso, hoje, 

capitaneiam a comercialização de música digital. Nesse contexto verifica-se a associação de 

operações e processos de fusão nas empresas de entretenimento e de telecomunicações, 

buscando sinergias e expertises complementares que permitissem rentabilizar seus produtos 

em diversas plataformas e veículos.  

Os celulares surgem como um destes novos canais, não só como dispositivo de 

telefonia propriamente dita como também de escuta e distribuição de músicas no mercado 

fonográfico, o qual identificou a oportunidade de oferecer produtos para indivíduos em 

movimento constante na cena urbana. Como nos demonstram Baccega e Castro:  

A mídia, porém, não é o único suporte de divulgação do consumo material e 
simbólico. O próprio cotidiano é lócus privilegiado para a divulgação rápida e 
eficaz de todo tipo de bens e serviços. Sendo assim, o discurso publicitário 
está presente dentro e fora dos espaços tradicionais. Hoje a publicidade está 
nas ruas, na escola, no jornal dito informativo, nos demais produtos culturais, 
nos espaços de lazer etc. (2009, p.59)  

 

Corroboramos com as idéias das autoras ao constatarmos que os dispositivos móveis 

também se tornam veículo para a divulgação no cotidiano dos indivíduos urbanos. Se 

voltarmos nossa atenção para o ato de compartilhar uma trilha sonora digital através do fone 

de ouvido ou tocando a música nos dispositivos móveis em alto volume, podemos pensar nos 

indivíduos, eles próprios, como veículos de disseminação de produtos culturais. Pensando 

desta forma, ela parece concatenar com a estratégia da indústria da música, demonstrada no 

capítulo três, de oferecer uma grande capacidade de customização ao indivíduo. Ao mesmo 

tempo em que este se manifesta através do gosto e desse modo constrói a sua identidade, 

também passa a fazer parte de uma lógica midiática como propagador de produtos da 

indústria cultural. Esta liberdade de escolha parece, por um lado, ser uma emulação do 

ambiente da internet, que a indústria tenta recriar e entregar para o consumidor. Trata-se do 
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prazer (ou a angústia) da escolha e da possibilidade de personalizar o dispositivo móvel 

através da customização de sua aparência externa, interna e de conteúdo. Trata-se de 

expressar-se através desta customização e dos toques personalizados de chamada do celular.  

Hoje, enxergamos a indústria fonográfica atuando em três frentes, dentro da 

perspectiva de continuar sendo lucrativa. Para tanto, como a própria indústria afirma, é 

necessário fazer a transição de comercialização dos meios físicos para os digitais. Como 

explanamos no terceiro capítulo desta dissertação, esta indústria tem modificado sua 

abordagem mercadológica e seu discurso sobre a “demonização” da tecnologia.  

A primeira forma de atuação tem sido defender o endurecimento das leis de direitos 

autorais, através do lobby junto às autoridades competentes do Estado. Para tanto são 

utilizadas a imagem de organizações e associações como a RIAA e IFPI no âmbito mundial e 

os seus escritórios nacionais como é o caso da ABPD, no Brasil. Por si só esta é uma 

interessante posição da indústria da música frente aos seus consumidores, pois assim ela é 

capaz de manter as marcas dos estúdios e gravadoras resguardados da batalha judicial e da 

exposição midiática, atenuando a reação negativa por parte dos consumidores de música 

digital. 

A segunda frente de atuação que identificamos, esta mais recente, é tratar os artistas e 

sua produção como um ativo da empresa, incluindo cláusulas nos contratos mais recentes que 

prevêem a participação do artista na venda de produtos licenciados, shows, bilheteria, além de 

permitir sua interferência em relação à imagem destes produtos – incluindo o próprio músico 

ou banda. Há uma tendência para organização de espetáculos grandiosos, além de se buscar 

criar ações de marketing visando a experiência face-a-face com os artistas e as marcas das 

gravadoras. 

Por último, e mais importante para o contexto dessa discussão, é a chamada 

“monetização” dos hábitos de consumo da música digital. Com a mudança do discurso sobre a 
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tecnologia e manutenção do seu faturamento através do lobby para as ações de combate à 

pirataria, a indústria da música vem investido cada vez mais em parceiros para a 

comercialização de música digital e em ações que ela denomina educativas. Estas ações visam 

ensinar os jovens sobre o que é lícito e o que é ilícito no ciberespaço. Como já dissemos, o 

download é a principal aposta da indústria da música para tornar a música rentável na internet. 

Por esta razão ela tenta tornar conveniente a compra, tendo inclusive eliminado o DRM em 

vários de seus canais de distribuição virtuais. No Brasil, porém, a comercialização de música 

digital via celular é fonte de receita advinda do virtual já que este tem um alcance muito maior 

do que a banda larga no País. Acreditamos que neste caso a indústria reagiu mais rapidamente 

e estão trabalhando no canal mobile de forma mais coesa e integrada.     

Para encerrar, gostaríamos de salientar que aprendemos durante todo o percurso desta 

pesquisa que a mobilidade e a velocidade generalizadas parecem fundar uma nova forma de 

viver no contexto urbano. Podemos observar seus reflexos na moda e nos objetos com ciclos 

de vida cada vez mais efêmeros e descartáveis. Percebemos que nosso objeto é mutante. Foi 

difícil tentar enquadrá-lo uma vez que tanto o lócus de pesquisa, quanto o objeto pareciam 

estar em fluxo, sempre revelando novas possibilidades.  

Nossa tentativa de identificar padrões, inferir sobre as observações ou mesmo 

problematizar as múltiplas percepções trazidas pelas vozes dos entrevistados foi tanto 

assustadora quanto estimulante. A pesquisa de campo demandou um trabalho de extrema 

paciência e rigor. Pensar na cidade não apenas como um todo, mas como uma rede de lugares, 

com atribuição de valores diferentes por indivíduos diversos e, ao mesmo tempo, pensá-la 

como configurador das experiências de escuta associadas às TICs nos levou a refletir sobre o 

consumo de outros produtos culturais em trânsito.   

A penetração da TV digital, que pode ser captada em aparelhos específicos ou mesmo 

em certos modelos de celulares, ainda é tímida. Segundo a nossa percepção, parece haver uma 
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dinâmica de atenção e uma relação diferente deste produto com os lugares, despertando uma 

curiosidade maior dos outros indivíduos no entorno. 

Os dispositivos móveis e a escuta nômade são atualmente indissociáveis. Entretanto, 

sabemos que assim como mudam os dispositivos, mudam também seus modos de 

apropriação. A escuta nômade pode vir a revelar-se apenas como uma prática isolada 

temporalmente, podendo desaparecer dentro de alguns anos ou vir a sofrer mutações e novas 

adaptações. Procuramos colocar em xeque as ações de marketing e de promoção utilizadas 

atualmente. Conforme já discutimos, há uma reação da indústria da música em fornecer 

conteúdo digital de forma cada vez mais segmentada. Parece haver hoje uma quantidade 

maior de indivíduos dispostos a pagar por música digital “legalizada”, desde que esta seja 

entregue da forma que ele desejada. Como vimos com os celulares, é também vital que esta 

entrega possa se dar no lugar selecionado pelo consumidor. 

Acreditamos que nossa pesquisa conseguiu reunir farto e relevante material sobre o 

consumo de bens culturais nos dispositivos móveis, assim como sobre o processo de 

cooptação e de transformação de práticas que surgem no cotidiano a partir da apropriação 

desta TICs, pelos conglomerados internacionais de entretenimento, os quais os recolocam no 

mercado na forma de produtos, serviços e retórica publicitária.  

A vasta quantidade de material disponível na internet sobre indústria da música, 

principalmente sobre as estratégias mercadológicas, requerem um olhar permanente e atento. 

Além disso, acreditamos que o fenômeno da mobilidade é muito amplo e encaramos sua 

manifestação urbana como apenas uma de suas facetas possíveis. Para desdobramentos 

futuros deste estudo, gostaríamos de analisar os dados que foram coletados em outros locais 

da cidade de São Paulo e que em função do recorte proposto ficaram de fora desta dissertação. 

Poderia também ser bastante interessante repetir esta pesquisa em uma cidade de menor porte 

para poder comparar dados e conclusões.  
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  Reafirmamos, para concluir, que nossa proposta foi contribuir para a discussão de um 

tema que é do nosso interesse como pesquisador e que, para nossa alegria, encontrou boa 

acolhida junto ao Programa de Mestrado da ESPM. Esperamos com este trabalho haver 

colaborado para a consolidação do campo de interseção nos estudos de comunicação e 

consumo, cujos desafios metodológicos e conceituais necessitam ser enfrentados em nosso 

país. 
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Roteiro de Entrevista Semi- estruturada 
 

 
Abordagem 
 

• Se apresentar como pesquisador 
 

• Se necessário utilizar a identificação da ESPM (carteira) 
  

• Explicar brevemente a pesquisa 
 

• Perguntar se dispõe de algum tempo para responder às questões  
 

 
Roteiro 
 
 

• Perguntar qual o meio de transporte costuma a utilizar para se deslocar por São Paulo 
e por que. 
 

• Pedir para o entrevistado falar um pouco sobre a jornada – buscando as sensações 
sobre esta questão 

 

• Quais são os dispositivos móveis que ele utiliza e o por que 
• Perguntar sobre as impressões e percepções sobre os dispositivos, papel no dia a dia 

 
• Fazer menção a escuta da música 
• Perguntar em que partes do seu cotidiano ele escuta música a partir dos dispositivos 

móveis 
 

• Como ele transfere/compra/consome música no dispositivo e se tem rituais para tal 
 

• Sobre a escuta em trânsito abordá-lo porque faz uso, como faz (modalidades com 
fones de ouvido/com alto falantes) 

 

• Explorar tópicos interessantes que tenham aparecido durante a entrevista/observação 
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