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Resumo 

O conceito de autenticidade permeia diversas discussões na ciência, podendo utilizar 

como foco as relações humanas, objetos, itens culturais, obras de arte, entre outros. 

A discussão específica desse conceito aplicado a bens do universo do consumo, 

incluindo a obra de arte, foi inclusive a tônica da crítica dos teóricos pertencentes à 

Escola de Frankfurt, no início do século XX, que teve a reprodutibilidade técnica e a 

reprodução em massa como faíscas para estudos que abordassem a autenticidade. 

É essencial, assim, que a Administração e o Marketing articulem com os significados 

da personalização de bens e do resgate histórico envolvidos no contexto da 

massificação, atribuindo ou resgatando valor a eles. Com isso, chama-se a atenção 

no cenário contemporâneo o retorno do consumo de discos de vinil, com sete décadas 

de existência, fruto de uma prática de consumo que permite a análise para o resgate 

histórico e busca da autenticidade. O objetivo do trabalho é, a partir dos conceitos que 

definem a Autenticidade, identificar como essa noção está representada na prática de 

consumo de discos de vinil. Para isso, foi tomada como metodologia uma abordagem 

qualitativa, a partir entrevistas individuais em profundidade com colecionadores, 

contando também com as técnicas de observação sistemática em pontos de venda e 

observação netnográfica de comunidades especializadas no assunto no ambiente 

digital. 

Palavras-Chave: Comportamento do Consumidor; Autenticidade; Vinil; Consumo; 

Cultura. 

  



 
 

Abstract 

The concept of authenticity is found in many science discussions, in which is possible 

to use for the human relations, objects, cultural itens, pieces of art, among others as 

the main object. The specific discussion about this concept applied to goods in the 

universe of consumption, including arts, was the main criticism of the Frankfurt School 

theoreticians, in the early 20th century, which had technical reproducibility and mass 

reproduction as the spark for studies addressing authenticity. It is essencial, therefore, 

that Business Administration and Marketing work with the meanings of personalization 

of historical goods and rescue involved in the mass context, giving or recovering value 

to it. Knowing that, it comes to our attention, in the contemporary background, the 

return of the vinyl records consumption, with seven decades of existence, as a way of 

consumption that allows the analysis for the historical rescue, and the quest for the 

authentic. This work objective is, from the concepts that define Authenticity, identify 

how this concept is representing the vinyl records consumption in practice, having as 

methodology the qualitative approach, through in-depth individual interviews with 

collectors, also counting on the systematic observation techniques in points of sale and 

netnographic observation of communities specialized in the subject in the digital 

environment. 

Keywords: Consumer Behavior, Authenticity, Vinyl, Consumption, Culture. 
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I. Introdução 

1.1. Contextualização 

Não é de hoje que a análise da autenticidade e do que é autêntico está presente 

na vida das pessoas. Atentando-se para uma discussão que permeia as ciências 

sociais desde o início do século XX, quando a produção em massa e a ampla 

reprodução de bens e produtos foram estudadas pelos autores da Teoria Crítica e da 

Escola de Frankfurt (MOGENDORFF, 2012), vê-se que principalmente Walter 

Benjamin (1955) trabalhou seu campo de pesquisa acerca de entender os impactos 

da indústria cultural e sua inerente reprodutibilidade técnica nas produções artísticas. 

em especial em seu trabalho A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. 

Essa análise não deixa de ser um olhar para os bens de consumo que a partir 

metade do século XX passaram a ser produzidos em grande escala. Assim, tem 

principalmente a industrialização em massa como destaque dos processos até então 

considerados como artísticos, especialmente a música. A discussão sobre a 

autenticidade, contudo, pode ser aplicada a diversos objetos de estudo. Gonçalves 

(1988), pesquisador de patrimônios culturais e históricos, que explorou as ideias sobre 

autenticidade utilizando tais patrimônios como objeto na obra Autenticidade, Memória 

e Ideologias Nacionais: o problema dos patrimônios culturais, comenta: “entre as 

modernas categorias de pensamento, poucas me parecem tão difundidas, tão 

presentes nas conversas cotidianas e nos debates eruditos quanto a de 

‘autenticidade’” (GONÇALVES, 1988, p.1). O autor complementa com a possibilidade 

de também aplicá-la a pessoas ou objetos, a experiências pessoais, de objetos 

históricos ou até de uma obra de arte. 

Uma vez que a análise sobre o que é autêntico possui forte bandeira para itens 

artísticos e culturais, a discussão pode inclusive transcender o universo estritamente 

material. Um exemplo para isso está no trabalho da cientista social Elizete Ignacio dos 

Santos (2005), denominado Música Caipira e Música Sertaneja: Classificações e 

Discursos Sobre Autenticidades na Perspectiva de Críticos e Artistas, no qual a autora 

analisa as noções que artistas, peritos de música e jornalistas têm sobre os sentidos 

e sentimentos de autenticidade no cerne da música caipira e as principais 

contraposições em relação à música sertaneja e ao sertanejo moderno. 
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A autora conclui em sua pesquisa que a música caipira é essencialmente 

percebida como autêntica quando há simplicidade na composição, fidelidade aos 

instrumentos-chave do gênero, associação ao dom e ao aprendizado autodidático, e 

ainda, por alguns artistas, quando há ausência de modernização para reproduzir os 

sons (amplificadores e alto-falantes, por exemplo) e ausência ou minimização de 

gravações e mixagens excessivas.  

Assim, se a indústria fonográfica e sua inerente reprodução e as mudanças 

com remasterizações e mixagens que decorrem do processo de produção fonográfico 

podem ser colocados como um fator que questiona a autenticidade de um gênero 

musical, Santos (2005) aproxima-se da problemática estudada por Benjamin (1955). 

A indústria fonográfica e sua relação com a autenticidade, ademais, trazem à 

luz um item de consumo que nos últimos anos vem recebendo novas atribuições de 

valor e, assim, há um aumento expressivo no consumo: os discos de vinil. Criado no 

final da década de 1940, o disco de vinil foi uma das primeiras formas de 

armazenamento musical, sucedendo o disco de cera e precedendo outras conhecidas 

formas de armazenamento de música, como a fita-cassete, criada nos anos 19601, e 

o CD no final dos anos 1970 (SANTIAGO, 2011).  

Mesmo o CD, surgido nos anos 1980 e atingido grande popularidade nos anos 

1990, bem como toda a indústria da música globalmente (BAYM, 2010), passaram a 

ser substituídos por tecnologias mais recentes de armazenamento, como arquivos 

digitais e streaming on-line, que faz download dos arquivos de áudio 

instantaneamente por meio de carregamento instantâneo durante a reprodução da 

música (FOX, 2005).  

May (2007), definiu em Digital Rights Management: The Problem of Expanding 

Ownership Rights, que essa digitalização eliminou o trato exclusivo de qualidade e de 

cópia, permitindo que cópias fossem, para todos os efeitos, cópias exatas do produto 

digital original e, assim, o monopólio da reprodução de alta qualidade foi removido dos 

canais de distribuição autorizado (MAY, 2007). 

Porém, como dito, não se tratou de uma transição propriamente linear do vinil 

para outras plataformas de reprodução, de modo que estamos observando seu 

                                                             
1 Data disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_cassete. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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retorno recentemente: dados dos últimos anos mostraram que os discos de vinil, 

segundo apontamento do ranking anual divulgado pela Nielsen (2015), cresceram sua 

participação no primeiro semestre de 2014 em cerca de 40% a mais que o registrado 

no mesmo período em 2013 — crescimento semelhante ao observado no mesmo 

período com o consumo de serviços de streaming on-line (42%). Ainda em 2014, 

segundo dados divulgados pela Amazon (2016), o produto mais vendido no Natal 

daquele ano no mundo, dentro do segmento de áudio, foi um aparelho toca-discos. 

Já no ano seguinte, o ranking da Nielsen (2016), com os principais dados de 

vendas do segmento de 2015, aponta que a representatividade da plataforma de 

discos de vinil continuou aumentando sua participação frente a outros formatos de 

mídia de reprodução de música, como o streaming on-line e até o CD.  

A versão do mesmo relatório referente à primeira metade do ano de 2016 

registrou que o vinil tomou uma fatia ainda maior do negócio de música física. LPs de 

vinil representaram quase 12% do negócio físico no primeiro semestre de 2016, o que 

superaria o registrado em 2015, de 9%.  

No mesmo sentido, a Sony Music Entertainment voltou, em 2017, a produzir 

discos de vinil, depois de quase três décadas sem fabricá-los. Em 1989, a empresa 

parou com a produção dos discos devido à crescente procura pelos CDs, formato que 

a própria empresa produzia desde 1982 (MIDIAMAX, 2017), evidenciando que a 

procura pelo vinil quebrou com as expectativas inclusive da indústria fonográfica. 

Há um ponto bastante curioso aqui, pois com essa linha do tempo, a música já 

vinha mudando suas plataformas e eliminando barreiras na prática de consumir e ouvir 

música, como a necessidade de artefatos físicos, compra de plataformas, espaço real 

para armazenar discos, CDs ou fitas, e até o monopólio comercial e as barreiras 

financeiras.  

Neste cenário, a música está a apenas um toque (literalmente, inclusive) de 

distância das pessoas, pois basta um dispositivo com acesso à internet para 

reproduzi-la, seja em viagens, no caminho para o trabalho, durante práticas de 

esporte, em salas de espera de consultas médicas, durante o sono, etc. Com todas 

essas possibilidades, no ápice dessa transição, em que a reprodução e 

comercialização on-line de música estão disseminadas e popularizadas, o disco de 

vinil tem gradativamente voltado a interessar os consumidores. Evans (2016) em Vinil, 
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a Arte de Fazer Discos diz que o apelo duradouro do vinil pode inclusive parecer 

anacrônico, mas que “a própria invisibilidade do sistema de distribuição digital talvez 

seja a chave da persistência de um formato que foi essencial para o modo de ouvir 

música por quase setenta anos.” (EVANS, 2016, p. 6). 

De fato, consumidores dos discos de vinil argumentam que um dos motivos 

para a volta desse interesse seja justamente  consumir e ouvir algo mais autêntico e 

original: segundo Roy Shuker (2010), em pesquisa publicada no livro Lixo de Cera e 

Tesouros de Vinil: Coleção de Discos Como Uma Prática Social2, o disco de vinil e a 

música do vinil representariam para alguns consumidores uma forma de capital 

cultural musical entre seus pares, e a coleção de vinil, nesse sentido, mostra-se uma 

parte importante das relações pessoais (SHUKER, 2010). 

A pesquisa de Shuker mostrou ainda que colecionadores mais jovens 

expressaram sentimentos semelhantes aos veteranos, no que diz respeito ao orgulho 

de possuir o disco. As razões desse orgulho residem principalmente, na propriedade 

física de gravações originais, no envolvimento direto da experiência de audição, 

incluindo a manipulação física de discos na vitrola, e na busca por discos raros e de 

valor. 

 

1.2. Problema de pesquisa 

Com todo o contexto apresentado, pergunta-se: quais os significados da 

autenticidade no consumo de discos de vinil? 

 

1.3. Objetivos 

Há alguns trabalhos que trataram estritamente dessa “volta do vinil” com o 

objetivo de traçar aspectos e até motivos envolvidos nessa decisão de compra e 

comportamento reaquecido. Paolo Magaudda (2011), por exemplo, focou a análise 

principalmente na apropriação de três tecnologias específicas envolvidas no consumo 

contemporâneo de música: o iPod, HD externo e o disco de vinil, concluindo que a 

digitalização da música e a desmaterialização dos bens musicais não significam 

                                                             
2 Tradução do autor para “Wax Trash and Vinyl Treasures: Record Collecting as a Social Practice” 
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menos materialidade e não implicam em um papel social menos relevante para os 

objetos materiais nos processos de consumo, portanto configurando em um processo 

de “rematerialização” (MAGAUDDA, 2011). 

Ainda, Bartmanski e Woodward (2013) exploraram no trabalho The vinyl: The 

analogue medium in the age of digital reproduction as razões pelas quais os discos de 

vinil tornaram-se mais uma vez objetos altamente valorizados do consumo cultural, na 

tentativa de explicar “o ressurgimento paradoxal do vinil no momento da revolução 

digital.” (BARTMANSKI, WOODWARD, 2013). 

O presente trabalho, no entanto, não pretende descobrir ou explicar as razões 

ou os fatores envolvidos no crescimento (ou na volta) dessa prática de consumo 

durante os últimos anos. O objetivo é, a partir dos conceitos que definem a 

Autenticidade, identificar como essa noção está representada na prática de consumo 

de discos de vinil. Ainda assim, é importante ressaltar que muito dessa volta aparecerá 

no trabalho, por conta de sua onipresença em todo o contexto dos discos. 

 

1.4. Justificativa 

Entender, a partir do aumento do consumo dos discos de vinil, que esse 

mercado está sendo reaquecido e que as motivações dos consumidores desse 

produto possuem forte viés para a autenticidade, é também questionar-se dos 

significados desse retorno e como de fato se manifesta nas práticas de consumo.  

Em sua obra Autenticidade: Marcas, Falsificações e a Cobiça pela Vida Real 

(2003)3, David Boyle afirma que havia uma luta entre o real e o artificial, principalmente 

com a palavra "autêntico" surgindo repetidas vezes em propagandas. O autor britânico 

complementa que, embora a palavra já tenha sido usada nas técnicas de 

comunicação e marketing para significar "cópia genuína", ela passou, com o tempo, a 

ter um significado mais profundo. 

O autor afirma, ainda, que mesmo com a premissa da globalização e 

consequentemente do futuro dos negócios e do planeta, em que o que é local e real 

pode ser visto como antiquado ou economicamente impraticável, ou ambos, cada vez 

mais sente-se as exigências das pessoas para o autêntico, demandando uma busca 

                                                             
3 Tradução do autor para “Authenticity: Brands, Fakes, Spin and the Lust for Real Life” 
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pela autenticidade que vai, segundo Boyle (2003), muitas vezes na contra mão de 

esforços de mídia.  

Nesse sentido, o autor segue dizendo que “uma revolução está começando, e 

vai significar problemas para os empresários e os profissionais de marketing, visto que 

seus consumidores mais conscientes de repente lançaram uma rejeição determinada 

ao falso, ao virtual, e ao produzido em massa” (BOYLE, 2003, p. 4). 

Com esse cenário, se adequar ou entender as diferentes realidades e 

mudanças decorrentes da ampla reprodutibilidade e consequente maior ganho de 

escala em processos de produção é de interesse da Administração, tendo em vista a 

gestão de qualidade, por exemplo, dos itens que estão sujeitos, ainda que de forma 

latente, a uma reprodução em massa.  

A norma ISO 9001, por exemplo, mostra a preocupação para isso, posto que é 

um sistema que visa descrever e definir os conceitos fundamentais e princípios dessa 

gestão da qualidade. É também voltada para organizações que buscam sucesso 

sustentado pela implementação desse sistema de gestão (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015), ou seja, se a partir de um dado 

momento o setor industrial e as empresas de maneira geral passaram a contar com 

processos de produção em larga escala, é essencial garantir a qualidade desses 

produtos e preocupar-se com os possíveis problemas dessa reprodutibilidade. 

Em todo esse contexto também é inteligível que o marketing, sendo um 

conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas 

que têm valor para clientes, parceiros e sociedade em geral (AMERICAN 

MARKETING ASSOCIATION, 2014), tem papel fundamental na discussão. Isso 

porque, adaptando-se às mudanças de desejos e necessidades do consumidor, esse 

conjunto de técnicas passa a flertar com criações de valores diferentes e atribuições 

que são feitas pelos próprios consumidores.  

 

1.5. Estrutura da dissertação 

Os capítulos subsequentes da dissertação estão estruturados da seguinte 

forma: 
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 Primeiro capítulo: aqui, o capítulo trata da base teórica deste trabalho, 

passando pelos conceitos estudados e que compõem o roteiro de campo. Para 

delimitar o contexto de autenticidade, o capítulo aborda as definições de consumo e 

cultura material nas quais a pesquisa está imersa.  

 Segundo capítulo: o segundo capítulo fornece uma descrição do percurso 

metodológico pelo qual a pesquisa foi submetida - passando pela abordagem, 

técnicas de coletas e procedimento de análise. 

 Terceiro capítulo: em seguida, traça-se o histórico das gravações musicais, 

passando pelas outras plataformas e o disco de vinil, até chegar ao cenário 

contemporâneo e na gravação musical como se conhece hoje. O capítulo também traz 

uma discussão acerca da evolução tecnológica, que permeia o assunto das 

plataformas e tecnologias musicais. 

 Quarto capítulo: já como um dos resultados da pesquisa, o quarto capítulo é 

sobre o valor da materialidade no consumo de discos, englobando desde o processo 

de ouvir até a importância do material gráfico e de experiências adjacentes ao próprio 

ato de ouvir. 

 Quinto capítulo: continuando a análise das informações, o quinto capítulo 

discute a nostalgia e o convívio constante com marcas do tempo como fator importante 

no consumo de discos de vinil. Esses aspectos são consequências do tempo 

considerável de existência desse produto. 

 Sexto capítulo: o consumo de discos de vinil é um processo de garimpo, com 

uma jornada de conhecimento que exige iniciação, tal qual um ritual de magia. O 

penúltimo capítulo aborda isso, fechando as categorias resultantes da análise dos 

dados. 

 Considerações finais: Ao final desses capítulos e de todas as discussões 

descritas acima, a pesquisa se direcionará para as suas considerações finais, bem 

como oferecimento de um gancho, a partir do que foi observado, como sugestão para 

futuras pesquisas envolvendo consumo e comportamento do consumidor. 
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II. Referencial teórico 

A fim de contextualizar os conceitos a serem abordados ao longo do trabalho, 

esse capítulo está dividido em três partes: na primeira, serão apresentadas as 

definições para o contexto no qual o consumo está inserido na pesquisa, abordando 

principalmente as temáticas de sociedade e de cultura do consumo. A partir disso, é 

apresentada a parte dois, com as fundamentações e discussões sobre a autenticidade 

e sua aplicação no recorte do consumo. Na terceira e última parte, serão abordadas 

as definições de consumo e cultura material, também para que seja demarcado o 

contexto no qual o objeto de estudo está inserido. 

 

2.1. O consumo no contexto do trabalho: sociedade, cultura e consumo 

Para que seja possível iniciar o contexto do consumo no trabalho, tem-se na 

obra do cientista social Mike Featherstone (1995) um importante ferramental. No livro 

Cultura de Consumo e Pós-Modernismo, por exemplo, Featherstone postula que usar 

o termo ”cultura do consumidor” seria como entender e enfatizar que o mundo das 

mercadorias e os seus princípios estruturais são centrais para o entendimento da 

sociedade contemporânea. Isto envolve uma dupla perspectiva: primeiro na dimensão 

cultural da economia, visto que a simbolização e o uso dos bens materiais são, mais 

que utilidades, também comunicadores; e segundo, na economia dos bens culturais, 

pois os princípios de mercado como oferta, demanda, acumulação de capital, 

competição e monopólio operam no interior da esfera dos estilos de vida, bens 

culturais e mercadorias. (FEATHERSTONE, 1995). 

  O autor destaca o fato de que o cuidado com o estilo de vida, a expressão 

dessa prática já sugere que as práticas de consumo e suas características não podem 

ser compreendidas de maneira simplista, atentando apenas para o valor de troca ou 

para um cálculo racional de valor. O consumo e os bens materiais, portanto, não 

necessariamente estão apenas atrelados às suas utilidades, mas sim a um conjunto 

de elementos que podem, inclusive, servir como comunicadores. 

Elias (2001) pontua que isso não é uma característica exclusiva da 

contemporaneidade, apontando que na sociedade de corte francesa entre os séculos 

XVII e XVIII, a casta de um indivíduo era o fator determinante de seu estilo de vida e 

consequentemente, de suas formas e práticas de consumo, não dependendo 
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necessariamente da renda das pessoas. Segundo o autor, os nobres lutavam para 

manter sua existência como nobres, dirigiam-se para a corte, caindo na dependência 

direta do rei. Mais que isso, “os nobres empobrecem porque, em virtude de uma 

determinada tradição e de uma concepção social, são obrigados a viver de rendas, 

sem profissão, a fim de conservar sua posição social e seu prestígio na sociedade” 

(ELIAS, 2011, p. 193). 

Com isso, na vigência de leis suntuárias, quando havia regras para casamento, 

indumentária, comportamento, entre outros elementos, o consumo das classes 

dominantes era almejado pelos segmentos sociais não-aristocratas, sendo por vezes 

até imitados, em um processo denominado trickle-down, (SIMMEL, 2008). Esse 

conceito define que, sobretudo em áreas sujeitas à moda (por serem mais suscetíveis 

à imitação externa), as classes inferiores olham para cima e procuram subir. Simmel 

(2008) ainda complementa que “o mesmo processo se desenrola — nem sempre de 

modo tão evidente como, porventura, entre as senhoras e as criadas — entre as 

diversas camadas das classes mais altas.” (SIMMEL, 2008, p. 27) 

Ainda nesse contexto de consumo e estratos sociais, McCracken (2003) relata 

que os nobres ingleses durante a dinastia Tudor consumiam determinados bens e 

objetos que fossem passíveis de registrar fisicamente e objetivamente a passagem do 

tempo, visto que “a pátina produzida pelo uso era o signo e a garantia da posição”.  

Por isso, na sociedade inglesa da época, consumir a pátina significava que 

“somente certas casas poderiam ser qualificadas como bens de consumo desejáveis. 

Além disso, significava que somente determinada mobília, aquela marcada pela 

antiguidade, era um bem de valor para a família nobre” (MCCRACKEN, 2003, p. 33). 

Assim, afirma-se a origem dos bens e sendo, portanto, uma prática que remete à 

noção de autenticidade da origem de uma família e que a sacramenta na posição 

social desejada ou pertencida, atuando como signo disso e caracterizando um 

consumo essencialmente familiar. 

Featherstone (1995) e Leiss (1983), nesse sentido, descrevem que, na tentativa 

de consumir algo próprio e exclusivo e assim diferenciar-se de segmentos sociais 

inferiores, era comum a busca por itens denominados “bens posicionais” 

(FEATHERSTONE, 1995; LEISS, 1983), utilizando o conceito postulado por Hirsch 

(1979), no momento em que o autor define que a economia posicional “relaciona-se 

com todos os aspectos dos bens, serviços, posições de trabalho e outras relações que 
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sejam escassos em sentido absoluto ou socialmente imposto, ou sujeitos a 

congestionamento através de um uso mais generalizado.” (HIRSCH, 1979, p. 47). Os 

bens posicionais, portanto, traduzem-se em bens escassos por natureza ou de 

escassez artificial. 

O autor, no livro Limites Sociais do Crescimento (1979), quando apresenta os 

bens posicionais, está abordando as origens e os diversos prismas da escassez 

social, da demanda e da escassez para a teoria econômica. Assim, postula que as 

limitações absolutas de oferta podem ser provocadas por diversos fatores, sendo o 

primeiro deles a disponibilidade física. 

Essa primeira definição da escassez foi bastante utilizada como objeto de 

estudos sob o foco da produção. Isso porque, com o constante e incessante 

crescimento populacional, a limitação da disponibilidade de terras e dos recursos 

naturais se tornou uma preocupação relevante para os cientistas sociais e econômicos 

e foi a gênese da teoria malthusiana. 

No entanto, além da escassez física pode-se estabelecer, segundo Hirsch 

(1979), ainda, um segundo fator para a limitação de oferta:  a escassez social, definida 

como quando a demanda por um serviço ou por um bem não possui limitações físicas, 

e sim sociais, podendo trazer inclusive uma satisfação provocada pela própria 

escassez em si. Ou seja, se o aumento da disponibilidade física ou da produção de 

um bem eliminaria ou reduziria a satisfação de quem o consome, isso poderia limitar 

a oferta absoluta desse bem, definindo sua escassez como sendo social. 

No entanto, essa satisfação derivada da escassez social pura também pode 

associar-se à escassez física absoluta. Hirsch (1979) exemplifica que uma paisagem 

natural, por ser única, gera a atração nas pessoas, o que, por consequência, faz com 

que itens escassos como a paisagem atuem como repositório da escassez social. O 

próprio consumo da pátina e a genuinidade de um bem a partir da comprovação de 

sua história em determinada família, segundo as discussões propostas por Simmel 

(2008) e McCracken (2003), mostra essa relação entre a escassez física e a social. 

 O declínio da exclusividade do modelo familiar de consumo se dá a partir do 

século XVI. McCracken (2003) descreve o boom de consumo que ocorreu 

principalmente em decorrência de uma mentalidade essencialmente competitiva: 

consumir era, a partir do final deste século, também competir. Portanto, além de 
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passar a gastar mais, o nobre passou a consumir de uma maneira mais individual e 

menos preocupada com a pátina ou se os bens eram antigos. 

O novo e a moda, nesse contexto, passaram a ser mais valorizados.  A moda 

traduz-se, segundo Barbosa (2008) como “denominada pela lógica das mudanças 

menores. É o império do detalhe sob um fundo mais permanente. É uma variação no 

interior de uma série conhecida, ou seja, novas formas de combinação no interior de 

uma mesma estrutura” (BARBOSA, 2004, p. 25). Com isso, ela possui como princípio 

regulador e constante o gosto pela novidade e não a promoção de mudanças 

fundamentais.  

Para Lipovetsky (1989) que denomina o consumo da moda como “o império do 

efêmero”, a “temporalidade breve da moda significa a disjunção com a forma de 

coesão coletiva que assegura a permanência costumeira, o desdobramento de um 

novo elo social paralelamente a um novo tempo social legítimo” (LIPOVETSKY, 1989, 

p. 33). Tal tendência ocasionou, então, mudanças estruturais no consumo, 

transformando-o de familiar para individual, levando também à transformação do 

consumo de “pátina” para o de “moda”. (MCCRACKEN, 2003). 

Com isso, uma ida ao campo utilizando os discos como objeto já seria possível, 

pois antes mesmo de deparar-se com a afirmação de Roy Shuker (2010) de que os 

discos de vinil têm uma das motivações residindo no conceito da autenticidade e em 

possuir algo mais autêntico, há uma inerente procura deste produto no mercado de 

usados, podendo haver influência e apelo à pátina e da escassez. 

Algo que pode endossar essa possibilidade é a existência, segundo Bartmanski 

e Woodward (2013), de um culto às primeiras prensagens no mundo dos 

colecionadores de vinil: as edições originais do lançamento de um álbum considerado 

importante, quando são fiéis à gravadora, país de origem e ano de lançamento, têm 

alto valor de mercado, devido à alta procura e sensação de escassez (BARTMANSKI; 

WOODWARD, 2013). 

Para que se tenha uma noção, um ranking divulgado pela revista de música 

New Musical Express com os 20 discos de todos os tempos trazia em primeiro lugar 

a edição original do álbum da banda The Quarrymen, 'That'll Be The Day/In Spite Of 

All The Danger', de 1958. A banda era uma formação inicial dos The Beatles, e o valor 

do disco é avaliado em £100.000. 
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2.2. Autenticidade e consumo 

Após discussão desenvolvida no início deste capítulo, há um outro aspecto 

teórico relevante para essa pesquisa. Uma vez que o efeito trickle-down é 

apresentado, bem como os os iminentes resgates históricos que residem nesse efeito 

e a aparente quebra do modelo de consumo de pátina para o consumo de moda, em 

que a novidade é a toante, uma das primeiras e principais críticas da sociologia ao 

processo industrial e de consumo pode ser apresentada: o impacto da sua 

reprodutibilidade técnica, apontado e analisado pelos autores da Teoria Crítica e do 

que ficou conhecido como a Escola de Frankfurt.  A escola nasceu à luz da visão 

marxista sobre as relações sociais e sua análise sobre a lógica de produção. Iniciou-

se na primeira metade do século XX, em 1923, com a construção de um edifício 

próprio para abrigar um instituto de ciências sociais vinculado à Universidade de 

Frankfurt - o Instituto de Pesquisas Sociais (MOGENDORFF, 2012). 

 O instituto inicialmente surgiu a partir da convergência de cinco jovens teóricos: 

Theodor W. Adorno (1903-1969), Max Horkheimer (1895-1973), Erich Fromm (1900- 

1980) e Herbert Marcuse (1898-1979), tendo também recebido posteriormente Walter 

Benjamin (1892-1940) e Siegfried Kracauer (1889-1966).  

Além da influência marxista, havia também identificação com outras doutrinas 

socialista e comunistas e tinha como uma de suas principais pautas a observação 

crítica dos movimentos sociais, as formas de trocas e lógicas de produção, com 

grande enfoque para as produções em massa, comuns em um sistema de mercado 

capitalista, que, devido às possíveis divergências de interpretações da expressão 

“cultura de massa”, passou a ser chamada de “indústria cultural”. Esta terminologia foi 

escolhida pelos frankfurtianos para se diferenciar da expressão “cultura de massa”, 

que talvez desse uma falsa impressão de que seria uma cultura que imana do povo. 

(MOGENDORFF, 2012, p. 155).  

Dentre os teóricos pertencentes à Escola de Frankfurt, Walter Benjamin (1955), 

dedicou sua pesquisa a entender os impactos da indústria cultural e sua inerente 

reprodutibilidade técnica nas produções artísticas. Seu trabalho A Obra de Arte na Era 

da Sua Reprodutibilidade Técnica (1955) discute esse tema.  
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O autor critica e coloca que a arte, que sempre foi passível de ser reproduzida, 

inclusive por meio de imitações feitas por outros homens, teve alguns processos, 

desde a litografia, e, posteriormente, a fotografia como auxiliadores em seu uso 

massivo e na facilidade de suas reproduções. Benjamin (1955), no entanto, atenta 

que, mesmo na reprodução mais perfeita, sente-se a falta do “aqui agora” dela, isto é, 

uma existência única no lugar em que se encontra. Assim, segundo o autor,  

é nessa existência única, e apenas aí, que se cumpre a história 
à qual, no decurso da sua existência, ela esteve submetida. 
Nisso, contam tanto as modificações que sofreu ao longo do 
tempo na sua estrutura física, como as diferentes relações de 
propriedade de que tenha sido objeto”. Os vestígios da primeira 
só podem ser detectados através de análises de tipo químico ou 
físico, que não são realizáveis na reprodução; os da segunda 
são objecto de uma tradição que deve ser prosseguida a partir 
do local onde se encontra o original (BENJAMIN, 1955, p.3). 

É no “aqui e agora” do original que reside o conceito de autenticidade, segundo 

Benjamin. Com provas aos indícios do que um elemento que se propõe a ser 

autêntico, se tornaria possível subtrair os efeitos de uma reprodutibilidade massiva. 

É importante atentar-se para a definição do termo e suas variações. A começar 

por Sapir (1948), que definiu o “autêntico” no contexto cultural no trabalho Cultura 

”autêntica” e ”espúria”. Uma cultura autêntica, segundo o autor, se recusaria a 

considerar o indivíduo como um simples dente da engrenagem e, nesse fluxo, as 

principais atividades do indivíduo na cultura autêntica deveriam ser a satisfação de 

seus próprios impulsos emocionais e criadores. 

Indo para o dicionário, as três principais definições registradas no Michaelis 

(2017) para o vocábulo “autêntico” são: (1) cuja autoria é ratificada; (2) de origem 

comprovada e (3) diz-se de qualquer documento digno de fé ou confiança; fidedigno, 

legítimo.  

Da mesma maneira, Trilling (2014), em Sinceridade e Autenticidade comenta 

que embora no cenário contemporâneo tem-se que a autenticidade pode atuar na 

compensação de falhas e faltas de sinceridade nas relações pessoais e que pode 

sugerir experiências morais mais tenazes do que a própria sinceridade, a origem da 

palavra sinceridade traz conotações do outro termo, pois deriva do latim sincerus e, 

no contexto de seu surgimento, era aplicada a objetos e não a pessoas, tendo uma 
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conotação literal: algo que não era adulterado (como um vinho), era limpo, leal, puro 

e, por isso, sincero, ou sine cera (sem cera). 

Contudo, ainda que o conceito da autenticidade possa ao mesmo tempo 

remeter estritamente a algo que não é uma cópia ou uma imitação (BRUNER, 1994) 

há, segundo Grayson e Martinec (2004), uma separação da autenticidade em dois 

tipos. Primeiro, a autenticidade indicial, compreendida como pistas que definem uma 

ligação espaço-temporal com alguma coisa a mais, como as marcações de mãos de 

artistas. Segundo, a autenticidade icônica, quando a palavra "autêntico" é por vezes 

utilizada para descrever algo cuja manifestação física assemelha-se a algo que é 

indicialmente autêntico (GRAYSON E MARTINEC, 2004).  O sentido inicial, portanto, 

tem segundo os autores apenas um dos significados possíveis de autenticidade. 

De outro lado, se encaixam na segunda definição as chamadas “reproduções 

autênticas” ou “recriações autênticas” (GRAYSON E MARTINEC, 2004, p. 298), 

estando as imitações decorrentes do efeito trickle-down (SIMMEL, 2008) também 

inclusas na definição de autenticidade icônica. Estão inseridos também nesse 

conceito os profissionais de museu que por vezes, como afirma Bruner (1994), deixam 

claro que uma peça se trata de uma reprodução e não da peça original. No entanto, 

querem que a reprodução seja percebida como autêntica no sentido de ter a mesma 

aparência que a original, de tempos passados.  

Se a autenticidade pode então representar elementos que não são 

necessariamente indicialmente autênticos, Baudrillard (1983), em Simulacros e 

Simulações, aponta que durante a era pós-industrial, a história iniciou uma nova fase, 

eletrônica, marcada por mudanças no fluxo de informação e padrões de reprodução. 

Se no Renascimento havia uma grande representatividade do original, no período 

industrial passou-se a contar com uma grande reprodução do mesmo objeto, e na era 

pós-industrial, por sua vez, haveria simulações, sem origens, valores referenciais ou 

afins, fazendo dos simulacros a verdade.  

Benjamin (1955) enfatiza ainda um ponto a respeito das reproduções técnicas, 

dizendo e esclarecendo que elas não são sinônimas de falsificação, o que seria 

quando as reproduções têm como objetivo chegar o mais próximo possível do original 

(aproximando-se da definição de autenticidade icônica). A reprodução na fotografia 

poderia, segundo o autor, salientar aspectos do original, que  
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só são acessíveis a uma lente regulável e que pode mudar de 
posição para escolher o seu ângulo de visão, mas não são 
acessíveis ao olho humano ou, por meio de determinados 
procedimentos como a ampliação ou o retardador, registrar 
imagens que pura e simplesmente não cabem na óptica natural 
(BENJAMIN, 1955, p. 3). 

 

Outro exemplo que pode remeter à diferença substancial entre o “original” e a 

“cópia”, desde a divisão proposta por Grayson e Martinec (2004), é a cultura e o 

consumo do retrô e do vintage que integra, segundo a comunicóloga Thais Yamanari, 

a tendência que recupera hits de décadas passadas (YAMANARI, 2013).  

Yamanari explica que as diferenças entre vintage e retrô. Enquanto o primeiro 

foi produzido no passado, tem qualidade, pode ser um clássico, não é encontrado 

facilmente e pode ser utilizado atualmente com o status de "fashion"  segundo, é 

produzido atualmente, utiliza a aparência do objeto vintage com tecnologias e 

adaptações atuais, de forma que não é, necessariamente, um clássico ou um produto 

de ótima qualidade (YAMANARI, 2011). 

A comunicóloga observa ainda que a tendência vintage remete às origens e é 

capaz de produzir referências a épocas associadas a romantismo e tranquilidade.  Tal 

tendência é eficaz por causar sensações distintas em diferentes grupos: “causam, 

para um grupo de consumidores, sentimentos como saudade, nostalgia, melancolia e, 

para outro, a capacidade de transportar-se, por meio de um produto, a uma época que 

desejariam ter vivido” (YAMANARI, 2013, p. 3.094). 

No caso do disco de vinil, há a discussão quanto à motivação em especial da 

nostalgia: segundo Quines (2013), o próprio caráter de resistência dos discos de vinil 

hoje em dia está associado a seu valor nostálgico. Shuker (2010) também comenta 

que um dos motivos que fomenta a preferência pelo vinil é a nostalgia e sua memória 

geracional e histórica.  

 Para esta pesquisa, embora o conceito da nostalgia não seja absolutamente 

central, a colocação dele como fator motivacional do consumo de bens com o apelo 

ou com sentidos de autenticidade. Como exemplo, temos a tendência vintage, 

fundamental para o entendimento dos estímulos e incentivos vividos por 

consumidores nessas práticas, inclusive de uma maneira tão relevante que os 

profissionais de marketing aparecem no meio de uma "revolução retrô", conforme o 
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termo utilizado por Brown (2001), em que o renascimento de marcas antigas e suas 

imagens aparecem como opções de gestão possíveis (BROWN, 2001). 

 Brown, Kozinets e Sherry Jr. (2003) explicam no artigo Teaching Old Brands 

New Tricks: Retro Branding and the Revival of Brand Meaning as consquências do 

crescimento do sentimento de nostalgia e de uma possível relação da propensão da 

humanidade de fazer retrospectiva enquanto os séculos se aproximam de seu 

fechamento. Os autores analisam que existe uma considerável sobreposição entre a 

nostalgia, patrimônio de marca e renascimento de marca, como os produtos recriados 

ou a tendência retrô em design, por exemplo.  

 Os autores, que fazem no artigo uma análise sobre o carro Volkswagen New 

Beetle e o filme Star Wars I: a Ameaça Fantasma, explicam que o sucesso de lojas 

de museus e de varejistas similares das reproduções "exatas" e da popularidade 

contínua de campanhas utilizando abordagens que resgatam autenticidade indicam a 

existência  de demanda para reproduções alegadas autênticas de marcas e itens do 

passado. 

Afirmam, porém, que o problema com reproduções exatas é que elas não 

atendem aos padrões de desempenho e segurança exigentes de hoje. Os produtos 

retrô, ao contrário, combinam formas antigas com funções de ponta e assim 

harmonizam o passado com o presente. Os autores exemplificam tal fato com o 

modelo de carro Chrysler PT Cruiser, que utiliza a forma de um modelo dos anos 1940, 

produzindo paradoxalmente um veículo futurista com estilo anacrônico.  

No universo dos discos de vinil, o enquadramento do que é retrô e do que é 

vintage também existe e pode ser explicado de forma clara. Os discos de época, fiéis 

à gravadora original, frequentemente carregando marcas do tempo e encontrados no 

mercado de usados, são discos vintage, ao passo que aqueles relançados por 

gravadoras contemporâneas, com novos selos, e vendidos no mercado de novos, são 

discos retrô.  

O retrô se apropria da estética do vintage, mesmo que os processos de 

produção e as formas de troca no mercado não mais sejam os mesmos da época em 

que o vintage era vendido como novo e, portanto, novidade no mercado. Para o retrô, 

a busca pela autenticidade é sobre estética, sobre o resultado final da aparência e o 
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que remete aos olhos e ao toque, permitindo experiências anacrônicas na 

contemporaneidade. 

Quanto a recriações, temporalidades e anacronicidades, Daniel Miller, no 

terceiro capítulo de Trecos, Troços e Coisas (2010) – quando estuda a forma de 

habitação e a casa como sendo um “treco”, palavra do próprio autor para definir algo 

tangível ou à cultura material em si – traz uma discussão interessante sobre 

autenticidade das coisas, tocando tangencialmente elementos da nostalgia: aponta 

para o fato de que as coisas podem ser interpretadas como dotadas de uma vida 

própria, uma “agência”, não sendo completamente passivas.  

A partir disso, caminha para a discussão de que as casas, dotadas de estilo 

próprio e pertencentes a uma época distinta, carregam em si uma agência própria que 

limita a de seus próprios moradores quando estes precisam reformá-las, pintá-las ou 

comprar mobília e outros itens de decoração. Uma casa antiga, por exemplo, 

demandaria decoração contemporânea a ela, remetendo à sua própria temporalidade. 

Miller segue sua análise definindo que os moradores (e, portanto, 

consumidores) de uma casa antiga podem ter dois comportamentos possíveis em 

relação à sua longevidade e mobília: preferindo antiguidades genuínas, isto é, vintage, 

ou segundo a definição de Grayson e Martinec (2004), aproximando-se à definição de 

autenticidade icônica, ou então comprando réplicas, e portanto, retrô, ou remetendo à 

definição de autenticidade indicial.  

Esse segundo grupo, segundo Miller (2010), tende a considerar que as 

antiguidades verdadeiras “são ‘caixões’ na forma de móvel. A ideia de que pessoas 

tenham morrido naquela cama em particular a torna algo a ser evitado a qualquer 

custo” (MILLER, 2010, p. 143) - renegando, portanto à pátina e qualquer marca do 

tempo existente no item. Por outro lado, para o comprador de antiguidades 

verdadeiras, “a aquisição de réplicas é tida como desonesta. Considera-se que essas 

pessoas burlaram, traíram a própria busca da autenticidade” (MILLER, 2010, p. 143).  

Isso configura, de alguma forma, dualidade entre os dois tipos de compradores 

de antiguidades: aqueles para quem bastaria a estética para suprir o desejo do antigo, 

e aqueles que consideram, na busca pela autenticidade, itens icônicos e que vão além 

da estética. 
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2.3. Consumo, materialidade e imaterialidade 

Se um dos conceitos fundamentais do trabalho está imerso na industrialização, 

e "a cultura industrial tem-se, de fato, tornado em grau crescente uma cultura material 

baseada num mundo de objetos produzidos e distribuídos em massa" (DUARTE, 

2002, p.1), é imprescindível tocar na cultura material no referencial teórico desta 

pesquisa. Assim, coloca-se aqui a definição de Miller (2010) acerca de autenticidade, 

aplicada dentro da cultural material, como o surgimento de uma “sociedade tangível, 

presença sólida, forte e material que se expõe diretamente, de tal modo que não 

conseguimos escapar de sua presença” (MILLER, 2010, p. 228).  

Em O Consumo Como Cultura Material, Miller (2007) analisa que o próprio 

conceito de cultura material reside no conceito-chave de consumo, relacionado a 

desperdiçar, de fazer desaparecer. Portanto, mesmo que hajam críticas de nível moral 

que possam colocar o consumo como vilão ou relacioná-lo à luxo (principalmente ao 

consumo além do que é considerado necessário de acordo com algum padrão moral 

de necessidade), ele possui presença intrínseca na sociedade e na vida dos 

indivíduos.  

Sendo assim, ainda que para Miller (2007) essa noção do consumo como vilão 

possa colocar alguns estudos de consumo dentro de uma moldura essencialmente 

moral de antimaterialismo, o autor também comenta que a cultura material existe e 

fomenta signos e rituais mesmo em sociedades com grande valorização à 

imaterialidade (MILLER, 2010).  

Segundo origens budistas e hinduístas, a meta da vida seria exatamente 

transcender o óbvio e a percepção da realidade física. Nessas sociedades, a cultura 

material era, de modo paradoxal, exatamente o meio pelo qual tais ideologias 

expressavam essa convicção, por meio dos itens, os sáris (MILLER, 2010, p. 105 e 

106). Tem-se que a materialidade é, portanto, uma maneira comum de alguns povos 

estudados por ele, como os muçulmanos e os egípcios, de expressar a riqueza de sua 

imaterialidade.  

Esta separação entre bens de consumo materiais e imateriais, considerando 

este último como o oposto de materialidade na essência (portanto intangível), é 

estudada por outros pesquisadores e cientistas do consumo. Carril (2007) defende 

uma importante passagem e mudança de mindset e percepção dos ativos tangíveis 
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para os intangíveis, postulando que “foi-se o tempo em que os produtos eram 

oferecidos unicamente com base em seus benefícios materiais. A mudança da ênfase 

do ativo tangível para o intangível foi marcante nas últimas duas décadas” (CARRIL, 

2007, p.5). 

A partir dessas noções, focando no universo da música, os consumidores  

passaram a não necessariamente perceber maior valor apenas em bens físicos (ou 

tangíveis). Essa mudança foi marcante e muito visível também neste meio já que, a 

partir do momento em que consumidor teve à sua disposição conteúdos que antes só 

estavam disponíveis a partir da compra de vinis e CDs, a indústria fonográfica sentiu 

o peso disso em seu faturamento. 

Tal passagem pode ter sido impulsionada pelo fenômeno que Penemberg 

(2010) define como “curadoria coletiva”. Com a web 2.0, muitas pessoas passaram a 

auxiliar na geração e disseminação de conteúdo por meio das redes digitais, fazendo 

a internet funcionar como um processo colaborativo e bilateral, tornando os 

consumidores também produtores de conteúdo: “qualquer um, em qualquer lugar, 

pode explorar essa grade informacional móvel, com milhões de ideias se 

disseminando de uma tela para outra” (PENEMBERG, 2010, p. 74) 

Penemberg comenta esse conceito de curadoria coletiva dentro de sua análise 

para o viral a partir do que é publicado em redes sociais, atingindo frequentemente 

um círculo maior que o ciclo próximo de amigos e parentes, atingindo desconhecidos. 

Assim, quando o conteúdo “viraliza”, sai do controle e assume uma vida própria, 

levando o ser humano a um patamar que vai além de ser uma pessoa que 

simplesmente tenta manter um emprego e pagar sua hipoteca e assume o papel de 

uma marca e deve gerenciá-la. 

May (2007) comenta sobre a reprodução em épocas anteriores à internet e 

como isso também poderia ocorrer. No último quarto do século XX, apesar de 

afirmações de que gravações caseiras (utilizando fitas cassetes) estariam “matando a 

música”, a indústria aceitou compilações caseiras e uma economia de cassetes 

privadas, além do domínio de sua capacidade de controle. A curadoria coletiva e as 

reproduções e cópias de um mesmo material, no raciocínio de May (2007) , não 

precisariam da internet para existir. 
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May (2007) afirma, no entanto, que enquanto no passado os usuários de 

produtos copiados recebiam um produto inferior e a discriminação de preços entre 

cópias autorizadas e não autorizadas estava claramente refletida na qualidade do 

produto, as cópias digitais removeram essa distinção (MAY, 2007). 

Para o autor, a invenção de cada nova plataforma para reprodução de música, 

incluindo discos de vinil, tem contribuído repetidamente para mudanças no mercado 

da música, guiando e pautando algumas empresas para fora do negócio, e ajudando 

outras a começar. A digitalização, para May (2007), está tendo um impacto 

semelhante: como antes, as empresas que se beneficiaram de tecnologias defasadas 

estão lutando arduamente para manter sua posição e a implantação, por exemplo, de 

políticas de gerenciamento de direitos digitais, combatendo a pirataria, que inclusive 

é vista como crucial para a estratégia de sobrevivência dessas empresas.  

Assim, é possível entender que, mais que uma discussão sobre autenticidade 

no consumo, este trabalho insere-se no campo do consumo e do comportamento do 

consumidor, utilizando como objeto um item inegavelmente pertencente à cultura 

material. 
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III. Recursos metodológicos 

3.1. Abordagem 

Para coletar e analisar as informações necessárias a fim de cumprir o objetivo 

proposto no trabalho, o trabalho se utilizou da pesquisa qualitativa que, segundo 

Malhotra (2001), é definida como uma técnica de "...pesquisa não-estruturada, 

exploratória, baseada em pequenas amostras, que proporciona insights e 

compreensão do contexto do problema" que está sendo estudado. Métodos 

qualitativos emergem de paradigmas fenomenológicos e interpretativos, são 

frequentemente mais interativos, mais intensivos e envolvem um compromisso de 

longo prazo (GODOI E BALSINI, 2004). Segundo os autores, o termo pesquisa 

qualitativa  

assume dimensão totalmente diferente diante da construção 
teórica. Aqui se parte da crítica à metodologia empírico-formal 
como incapaz de construir teorias válidas, especialmente com 
relação a fenômenos que pressupõem a subjetividade ou a ação 
subjetiva e intencional dos atores sociais. Nesse cenário não se 
buscam regularidades, mas sim a compreensão dos agentes, 
daquilo que os levou singularmente a agir como agiram. Essa 
empreitada só é possível se os sujeitos forem ouvidos a partir da 
sua lógica e exposição de razões (GODOI E BALSINI, 2004, p. 
5). 
 

3.2. Método 

A dissertação utilizou do estudo fenomenológico, tipo de pesquisa que entende 

o estudo como um processo livre de paradigmas ou estereótipos, descrevendo a 

experiência tal como ela é. Gil (2008) afirma que “a fenomenologia não se preocupa, 

pois, com algo desconhecido que se encontre atrás do fenômeno; só visa o dado, sem 

querer decidir se este dado é uma realidade ou uma aparência: haja o que houver, a 

coisa está aí.” (GIL, 2008, p. 14). O autor ainda define que o objeto de conhecimento 

para a fenomenologia não é o sujeito nem o mundo, mas o mundo enquanto é vivido 

pelo sujeito, e, assim, o pesquisador, ao utilizar este método, deve considerar 

imediatamente o que está presente na consciência dos sujeitos (GIL, 2008).  
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3.3. Tipos de pesquisa 

O conhecimento inicial foi embasado em uma pesquisa bibliográfica, que, 

segundo Fonseca (2002), é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico é iniciado com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. A contribuição desse tipo de pesquisa neste trabalho foi traçar o 

paralelo e a linha do tempo histórica da música no Brasil, ajudando a contextualizar o 

cenário no qual o objeto do estudo está inserido.  

Posteriormente, foi feito uma pesquisa de campo, para que fosse possível 

compreender os aspectos motivacionais do público em pontos de venda e ambientes 

virtuais de pesquisa de compra e discussão do assunto. Segundo Gonsalves, 

A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar 
a informação diretamente com a população pesquisada. Ela 
exige do pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o 
pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou 
ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem 
documentadas [...]. (GONSALVES, 2001, p. 67) 

Gil (2008) afirma que os estudos em campo buscam aprofundar-se nas 

questões propostas, em vez de focar-se em distribuições das características da 

população segundo variáveis pré-definidas. Dessa forma, é possível ainda que a 

pesquisa tenha seus objetivos reformulados ao longo do processo. 

 

3.4. Técnicas de coleta 

Como técnicas de coletas dos dados, o trabalho se utilizou primordialmente de 

entrevistas em profundidade, sendo definida como uma conversa realizada 

pessoalmente pelo pesquisador junto ao entrevistado, seguindo um método para se 

obter informações sobre determinado assunto (CERVO, BERVIAN, 2002).  

Para tal, o público escolhido para pesquisa foram colecionadores de discos de 

vinil (com amostra de 10 colecionadores) e peritos4, devido à opinião mais 

                                                             
4 No trabalho, a visão dos peritos representa o conhecimento dos especialistas e a competência 
profissional que influencia e organiza muitos aspectos da vida cotidiana, segundo Giddens (2002). 
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especializada e experiente no assunto. Optou-se, portanto, por dois peritos para essa 

amostra, representados por donos de lojas de discos. 

Os entrevistados foram escolhidos de duas maneiras distintas: por meio da rede 

de contatos construída pelo pesquisador e por encontro no campo de pesquisa (feiras 

itinerantes dedicadas à venda e troca de discos usados, bem como sebos e lojas de 

discos usados na cidade de São Paulo e grupos/comunidades virtuais).  

Ainda, para auxiliar a compor a amostra da pesquisa, foi utilizada a técnica de 

amostragem não probabilística — “bola de neve”, ou snowball sampling — baseada 

na indicação de membros por pessoas elegíveis que responderam ou foram 

entrevistadas. Segundo Sanchez e Nappo (2002), a escolha de sujeitos por meio da 

snowball sampling, a partir de informantes-chave, permite que os pesquisadores se 

aproximem da população investigada, além de fornecer subsídios para a elaboração 

dos instrumentos de pesquisa que futuramente possam ser incorporados à 

investigação, como questionários, por exemplo.  

A distribuição dos entrevistados por método de escolha está no Quadro 1: 

Quadro 1 – Lista de entrevistados 

Nome Tipo Método de Escolha 

Daniel Assis Consumidor Feira 

Diego Monge Consumidor Indicação 

Gabriel Guerra Consumidor Rede de Contatos 

João Oliver Consumidor Rede de Contatos 

Jota Silvestrini Perito Indicação 

Marcus Preto Consumidor Rede de Contatos 

Matheus Assaf Consumidor Indicação 

Miguel Bragioni Consumidor Indicação 
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Ricardo Costa Consumidor Rede de Contatos 

Sergio Piovesan Perito Rede de Contatos 

Sidney Rosa Consumidor Grupo (Facebook) 

Victor Bernardino Consumidor Feira 

Fonte: elaborado pelo autor 

A identificação das entrevistas ao longo do trabalho será feita numericamente, 

de forma que os numerais representam a ordem em que as entrevistas foram 

realizadas. O intuito é preservar o conteúdo das respostas e a privacidade de cada 

entrevistado. 

Abaixo, um breve descritivo de cada um dos entrevistados que participaram da 

pesquisa, dispostos em ordem alfabética: 

Daniel Assis 

Nascido em 1986, ouve discos desde cedo por influência da mãe. É advogado 

e professor universitário e tem nos discos uma forte ligação, sobretudo quando fala de 

seus artistas e obras preferidas. Residente em Santos (SP), apareceu para a pesquisa 

em uma visita preliminar de campo na cidade de São Paulo, quando viajava de Santos 

para a capital procurando um disco específico. O convite para participar das 

entrevistas veio meses depois. 

  Diego Monge 

  Tem 30 anos, é Diretor de Arte e tem forte ligação com a música. Diego, além 

de assíduo consumidor de discos, é músico e DJ. Com uma coleção que vai de trilhas 

sonoras de novelas e Hareton Savanini a Raimundos, nutre uma conexão forte com 

seus discos. 

  Gabriel Guerra 

  Comunicólogo formado e Historiador em formação, Gabriel também é músico 

e, por influência de seu pai, ouve músicas desde cedo — em vinil! Hoje em dia, 

mantém uma coleção de discos que procura compor com as obras musicais que mais 

gosta. 
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João Oliver 

Reside em São Bernardo do Campo, é publicitário e professor universitário. 

João escutava discos de vinil desde sua infância, nos anos 1970. Hoje, ainda fã de 

música e sobretudo de rock, mantém sua coleção de mais de 600 discos intacta, 

nutrindo grande afeto por seus LPs. 

Jota Silvestrini 

Indicação de um dos entrevistados, João Carlos, conhecido por Jota, é 

apaixonado por discos há tempos. Como colecionador, chegou a ter uma quantidade 

tão grande de discos que não havia onde guardá-los em sua casa. Foi em 2016 que, 

após se aposentar, decidiu transformar a paixão em negócio e abriu uma loja de discos 

e equipamentos em geral para vinil na Zona Sul de São Paulo.  

  Marcus Preto 

  Jornalista, trabalhou durante muitos anos na Folha de S. Paulo, escrevendo 

sobre música. Há alguns anos, abandonou a carreira em periódicos para dedicar-se à 

produção musical. Deste então, produziu discos de Tom Zé, Gal Costa, Paulo Miklos, 

entre outros. É referência em lançamento de novos músicos5 e sua relação com o vinil, 

mais que um objeto de trabalho, é também passional. Tem tantos discos que não sabe 

estimar a quantidade de seu acervo. 

  Matheus Assaf 

  Matheus é economista e também é fã de música brasileira, de Roberto Carlos 

à MPB, e gosta dos discos de vinil desde a adolescência. Hoje, com 26 anos, guarda 

uma relação com os discos regada pelo seu interesse histórico e por seu afeto a eles. 

Miguel Bragioni 

  Miguel reside no interior de São Paulo, em Porto Ferreira. É vereador eleito da 

cidade e colecionador de discos há mais de duas décadas. Em sua coleção, além de 

discos de vinil, há também exemplares mais antigos, os de 78 rotações. Tem 

                                                             
5 Vide notícia no link: http://casadecriadores.uol.com.br/2017/01/os-novos-musicos-brasileiros-que-
vao-brilhar-em-2017-na-opiniao-do-produtor-marcus-preto/. Acesso em: 27 dez. 2017. 
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aproximadamente 100 mil discos e já chegou a sair na mídia6 por conta de sua 

coleção, que é guardada em um galpão isolado de sua residência. 

  Ricardo Costa 

Ricardo é apaixonado por música desde a infância, a ponto de já ter cogitado a 

seguir carreira como DJ em festas. Hoje possui cerca de 10 mil discos, e o dance está 

entre seus gêneros preferidos, o que inclusive lhe rendeu um programa na webrádio 

Pool FM7 — alusão à clássica emissora de rádio. 

Sergio Piovesan 

Sergio é dono de uma loja de discos em São Carlos, no estado de São Paulo. 

Trabalha no ramo desde seus 16 anos e sua história com o comércio de vinil mistura-

se com a própria trajetória pessoal. Vendeu discos para grandes colecionadores 

brasileiros — dentre eles Miguel Bragioni, também dentre os entrevistados (por 

indicação de Sergio), e Zero Freitas, que até o momento consta como o maior 

colecionador de discos do mundo8. 

Sidney Rosa 

Sidney é fã de discos desde a infância e a adolescência, vividas nos anos 1970 

e 1980. Guarda até hoje o primeiro disco que ganhou, The Head on The Door, da 

banda inglesa The Cure. Hoje, conta com aproximadamente mil discos em sua 

coleção e é ativo nos grupos de discussão sobre o assunto e de venda de discos na 

internet. 

Victor Bernardino 

Fã de gêneros latinos, música brasileira e ritmos regionais, chegou a fazer 

viagens pela América Latina e pelo Brasil para encontrar discos de vinil (sua 

plataforma favorita de ouvir música) e conhecer novos artistas. É engenheiro de 

formação. 

                                                             
6 Vide link: https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/dia-do-disco-colecionador-de-porto-
ferreira-sp-diz-ter-investido-r-1-milhao-em-acervo-criado-ha-22-anos.ghtml. Acesso em: 27 dez. 2017.  
7 Vide informações na própria rede social do entrevistado: http://www.poolfm.com.br/project/energy-
pop. Acesso em: 27 dez. 2017. 
8 Disponível em: http://bileskydiscos.com.br/blog/2016/12/20/o-maior-colecionador-de-vinil-do-mundo-
e-brasileiro/. Acesso em: 27 dez. 2017. 
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Os convites para as entrevistas foram feitos predominantemente por 

mensagem pessoal no Facebook ou Whatsapp, deixando claro o tempo médio de 60 

minutos do roteiro e a permissão para gravar o áudio do conteúdo. O local foi escolhido 

pelos próprios entrevistados, que preferiram em sua maioria por realizarem em suas 

próprias casas, ou, em menor proporção, em um bar ou restaurante. Ao todo, seis 

cidades paulistas foram visitadas para a realização das entrevistas: Porto Ferreira, 

Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José dos Campos e São Paulo. 

Quanto à condução das entrevistas com os participantes, o trabalho optou pelo 

que Gil (2008) define como “entrevista por pautas”, que apresenta estruturação por 

ser guiada por uma relação de pontos de interesses a serem explorados. Contudo, é 

conduzida com poucas perguntas diretas, deixando o entrevistado falar livremente à 

medida que referiram-se às pautas assinaladas, exigindo intervenção do entrevistador 

caso afaste-se destas.  

Para complementar a abordagem das entrevistas, centrais e triviais nessa 

pesquisa, optou-se também pela observação sistemática, em que o pesquisador não 

se integra ao grupo observado, presenciando o fato, sem participar ou se envolver em 

situações.  

Essa técnica visa prover uma análise presencial de campo e melhor 

aprofundamento prático de comportamento, bem como vivência com o mercado e os 

consumidores. É frequentemente utilizado “em pesquisas que têm como objetivo a 

descrição precisa dos fenômenos ou o teste de hipóteses” (GIL, 2008, p. 104). Por 

isso, a observação sistemática é ideal para pesquisas que requerem uma descrição 

mais detalhada e precisa dos fenômenos (GERHARDT, SILVEIRA, 2009) e foi feita 

em lojas especializadas de discos, além de feiras itinerantes realizadas em diferentes 

locais da cidade de São Paulo, expostos no Quadro 2: 

Quadro 2 – Locais de observação sistemática 

Disco7 Centro de São Paulo 

Feira da Benedito Calixto Pinheiros (Zona Oeste de São Paulo) 

Sebo de Antiguidades da Mooca Mooca (Zona Leste de São Paulo) 
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Casarão do Vinil Mooca (Zona Leste de São Paulo) 

Feira da Lapa Lapa (Zona Oeste de São Paulo) 

Fonte: elaborado pelo autor 

Importante destacar que as feiras/lojas observadas foram escolhidas com base 

no que foi coletado e observado no próprio campo. 

Também para complementar os achados provenientes das entrevistas em 

profundidade, a pesquisa foi complementada com outra observação, feita a partir do 

método conhecido como netnografia. Essa técnica é derivada do processo da 

etnografia, que por sua vez se trata de uma metodologia de pesquisa originária da 

antropologia e que está intimamente relacionada ao conceito de cultura, tendo sua 

origem no final do século XIX e começo do século XX. Embora os trabalhos iniciais 

fossem em alguns aspectos divergentes do que hoje se considera um estudo 

etnográfico, sua essência permanece: o estudo cultural por meio de uma imersão 

profunda no grupo sendo estudado (GOETZ, LECOMPTE, 1988). 

  A netnografia, por isso, segundo Flávia Galindo, “permite compreender o 

consumidor como aqueles que integram os processos de troca envolvidos na 

aquisição e/ou consumo de mercadorias, serviços, experiências e ideias” (GALINDO, 

2015, p. 664). A autora complementa afirmando que, posto que é preciso ir aonde o 

consumidor estiver, há nestes espaços virtuais a possibilidade e a factibilidade de 

observar e tentar compreender determinados grupos (GALINDO, 2015). 

  Para Kozinets (1997), a netnografia exige combinação imersiva entre 

participação e observação cultural com relação às comunidades pesquisadas, Assim,  

o pesquisador deve ser reconhecido como um membro da cultura, um elemento 

importante do trabalho de campo.  

Por isso, para que seja definido o que é comunidade virtual, o trabalho se 

utilizou do conceito proposto por Rheingold (1993). O autor define comunidade online 

como “agregações sociais que emergem da internet quando pessoas em número 

suficiente se envolvem em discussões públicas longas o bastante, com o devido 

envolvimento emocional para formar redes de relacionamento pessoal no 

ciberespaço” (RHEINGOLD, 1993, p. 5).  
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São somados a isso os critérios propostos por Kozinets (2010) no livro 

Netnography: Redefined para a escolha de comunidades: o autor postula que os 

grupos precisam ser relevantes, ou seja, relacionados ao foco da pesquisa e questões 

propostas; ativos, ou que tiveram atividades recentes; interativos, que possuem fluxos 

de comunicação entre os participantes; substanciais, que possuem massa crítica entre 

os comunicadores, bem como sentimento energético entre eles; e heterogêneos, ou 

seja, que possuam variedade ou a consistência entre tipos similares de participantes, 

provendo forte senso social. 

Para o trabalho, as comunidades foram representadas pela Discogs, base de 

dados de discos que também possui plataforma de compra e venda, além de fórum 

para discussões, que foi o principal ponto de observação, além de grupos 

especializados no Facebook. Desta forma, os grupos escolhidos foram baseados no 

tema e no tamanho da base de membros. Após a busca pela palavra-chave “vinil” no 

campo de pesquisa do Facebook, definiu-se os quatro primeiros como os objetos 

dessa metodologia no trabalho, conforme ilustra a Figura 1. 

Figura 1 – Comunidades elencadas para o processo de netnografia 

 

Fonte: Facebook 

 

Para coleta de dados mais diretamente relevantes ao objetivo proposto no 

trabalho, a pesquisa não descartou a utilização do campo de busca dos grupos, no 
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intuito de coletar materiais, como postagens, enquetes e comentários que tratam da 

autenticidade, originalidade e outras palavras relacionadas ao tema. 

 

3.5. Método de análise 

Após coletadas, as informações foram submetidas à análise qualitativa. Esse 

processo de tratamento é devido ao fato de a pesquisa estar se apoiando em uma 

abordagem qualitativa, pois segundo Gil (2008),  

a análise dos dados nas pesquisas experimentais e nos levantamentos 
é essencialmente quantitativa. O mesmo não ocorre, no entanto, com 
as pesquisas definidas como estudos de campo, estudos de caso, 
pesquisa-ação ou pesquisa participante (GIL, 2008, p. 175). 

Assim, no que diz respeito às práticas e princípios desse método de análise, 

conforme determina Tesch (1990), a pesquisa se baseou nos seguintes guias: 

● A análise não ser a última fase do processo de pesquisa e coleta, ou seja, o 

tratamento e a interpretação dos dados ocorrem durante a coleta; 
● O processo é compreensivo e sistemático, mas não rígido. Dessa forma, a análise 

só se dá por encerrada quando os novos dados não mais acrescentam devido à 

saturação; 
● Submeter-se a dados inclui uma atividade reflexiva que resulta em um conjunto de 

notas analíticas que orientam o processo. Assim, a análise é susceptível de explicar 

algo, em vez de apenas mostrá-los; 
● Os dados necessitam ser segmentados de acordo com unidades significativas, ou 

seja, serem categorizados e derivados dos próprios dados, acarretando que embora 

algumas categorias possam ser previamente estabelecidas, ao longo do processo 

invariavelmente são identificados novos temas e assim, novos segmentos devem ser 

definidos; 
● A principal ferramenta intelectual é a comparação. Assim, o método de comparação 

e contraste é usado para praticamente todas as tarefas intelectuais durante a análise, 

formando categorias e encontrando evidências; 
● As categorias para segmentos de classificação são provisórias e preliminares no 

início; ficam flexíveis. Isso significa que, como as categorias são desenvolvidas 

principalmente a partir do material de dados durante o processo de análise, elas 

devem acomodar dados posteriores. Ou seja, como elas derivam dos próprios dados, 



 

 

43 

é necessário que sejam definidas como provisórias até o final da coleta; 
● A manipulação de dados qualitativos durante o processo de análise é uma atividade 

eclética, na medida em que não há apenas uma maneira de fazê-la. Por isso, é 

importante frisar que uma característica da pesquisa qualitativa é o envolvimento 

criativo e crítico do pesquisador; 
● O procedimento não é científico ou mecanicista. Para a análise, embora requer-se 

um plano, isso não significa que ele deve ser mecanicamente aderido, posto que não 

existem regras rígidas de análise. Um importante papel da pesquisa qualitativa é a 

própria interpretação; 

● O resultado desta análise é um tipo de síntese em um nível mais alto, esperando-

se, ao final da análise, uma constituição de um quadro mais amplo e coerente, não 

apenas a segmentação dos dados. 
Em resumo, a forma de análise escolhida possui protocolos, mas eles não 

necessitam ser brutalmente rígidos, devido à importância, capacidade e estilo da 

figura do pesquisador. 

 

3.6. Escolha do objeto 

Os autores estudados e colocados em debate no capítulo anterior foram 

essenciais para a definição exata do objeto a ser estudado: os discos de vinil, 

independentemente de caráter de gravação ou regravação, ou mesmo se usados ou 

completamente novos.  

Em visitas preliminares a campo, as conversas com vendedores revelaram que  

o tipo de disco mais buscado é aquele usado, de época, com características originais, 

com demanda superior aos discos relançados por gravadoras contemporâneas. O 

vendedor Tony, proprietário da loja Tony Hits, por exemplo, argumenta que “o original, 

que foi feito naquela época, a capa original e o disco original sempre tiveram mais 

valor” e que o valor do disco original e o das reedições são diferentes. O vendedor 

disse enfaticamente que o argumento do original para os discos é o mesmo de outros 

itens de consumo, a exemplo dado pelo próprio entrevistado, as peças de carro 

possuem o mesmo apelo, segundo ele. 

A conversa foi iniciada com o exemplo de alguns discos caros de gravação de 

época (havia no acervo de venda de sua banca um disco do Tim Maia, Racional, com 
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valor superior a R$ 700), e também alguns discos que estão sendo relançados por 

gravadoras contemporâneas. “Tudo isso é o mito do original: não quer dizer que vai 

estar melhor que o reeditado”, disse Tony, que complementa que existem boas 

reprensagens e que o principal atributo positivo desses relançamentos são a capa e 

o encarte em boa qualidade, além do preço ser significativamente mais baixo.  

No entanto, o que teria maior importância para os colecionadores: o próprio 

som ou o material em si? Outro vendedor da mesma loja, apelidado de Gringo, opina 

que os relançamentos em vinil de baixa qualidade são provavelmente devido ao fato 

de algumas gravadoras cooptarem o armazenamento do CD, ao invés da master 

(prensa, ou fôrma) original.  

Wendel Neves, vendedor da Dedé Discos, comenta, no mesmo sentido, que 

algumas versões de músicas em discos relançados diferem das gravadas em discos 

originais, podendo possuir duração menor ou sons a menos, em sua percepção. Na 

visão deles, a possibilidade de perder qualidade ou originalidade no formato, tamanho 

e instrumentos musicais nas músicas é o que impulsionaria os consumidores a 

supostamente firmarem busca pelo disco de raiz, pelo vinil autêntico. 

Já que a autenticidade, conceito principal estudado no trabalho, foi amplamente 

discutida e foram postas algumas esferas em que nem somente o item original é 

tratado como autêntico (a exemplo dos simulacros, da autenticidade icônica e da 

cultura “retrô”). De modo que os discos relançados podem e devem fazer parte do 

objeto a ser pesquisado, tendo em vista a riqueza e a multiplicidade dos significados 

que esses itens e os consumidores que optam por eles podem trazer, fazendo parte 

inerentemente do universo dos discos no mercado contemporâneo. 
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IV. Tecnologia, cultura e música 

4.1. O registro musical: da notação à gravação 

"Certas canções que ouço 

Cabem tão dentro de mim 

Que perguntar carece 

Como não fui eu que fiz?" 

Certas Canções, Canção de Milton Nascimento 

 

Há mais de 50 anos gravado, comercializado, descartado, trocado e fruto de 

atribuição de significados pelas pessoas enquanto consumidores, o disco de vinil é 

uma das principais e marcantes plataformas de consumo musical. Mas, maior que o 

contexto da comercialização de música, o vinil integra toda a história e a trajetória do 

registro e da reprodução musical como um todo. Com isso, para que se contextualize 

na pesquisa o surgimento dos discos, cabe traçar um breve histórico da música 

enquanto registro e os cenários e mudanças da tecnologia nessa cultura. 

Primeiro, é importante que se entenda a música como uma prática cultural, fruto 

da atribuição de valor e ela mesma sendo parte do conjunto de regras além de, 

metalinguisticamente, traduzir e registrar a própria cultura. Isso porque não há como 

separar a música, em um primeiro momento, do registro musical. O surgimento da 

música está intimamente relacionado com formas de expressão cultural e com a 

existência ou a ausência de um método de registro. 

A história da música ocidental, por exemplo, tem seu início na música da Igreja 

Católica e já demonstra uma diferença crucial entre a música por si própria e outras 

formas de expressão artístico-culturais. Grout e Palisca (1988) apontam que a 

literatura romana exercia influência na Idade Média, e que tal influência tornou-se bem 

mais importante nos séculos posteriores, aumentando à medida em que mais obras 

foram sendo conhecidas,  

contudo, no domínio da literatura, bem como em vários outros campos 
(nomeadamente no da escultura), os artistas medievais e renascentistas 
tinham a vantagem de poderem estudar e, se assim o desejassem, imitar 
os modelos da antiguidade. Tinham diante dos olhos os poemas ou as 
estátuas autênticos. Já com a música não acontecia o mesmo. Os 
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músicos da Idade Média não conheciam um 
exemplo sequer dá música grega ou romana (GROUT; PALISCA, 1988, 
p. 16) 

Os autores colocam que nos dias atuais já se conhece um pouco mais da 

música da Roma Antiga, por meio de reconstituições feitas a partir de relatos verbais, 

baixos relevos, mosaicos, afrescos e esculturas. Mesmo sem vestígios autênticos, se 

fez possível também saber o importante papel que a música desempenhava na cultura 

da época.  

Ainda segundo Grout e Palisca (1988), a razão para essa desaparição das 

tradições musicais romanas no início da Idade Média é a associação da música que 

existia com práticas sociais condenadas pela igreja da época, que via com horror e 

determinava não só o afastamento entre a religião e a música, como sua extinção, 

quando possível. Logo, irônica ou coincidentemente ao tema do estudo, a descoberta 

da música ocidental e de sua importância para a época exigiu inerentemente que se 

fizesse um estudo para resgatar a autenticidade dela própria. 

Portanto, logo no início da história da música já é possível perceber a 

importância de se ter um registro, tanto pelo fato de práticas artísticas e culturais 

“vizinhas”, tais quais a pintura e a literatura, terem formas de registro que permitissem 

os artistas a estudarem, se inspirarem ou até mesmo imitarem, quanto para reduzir as 

chances de seu extermínio. A música não se bastava sozinha, pois ainda não tinha 

garantido a eternidade.  

A primeira noção de registro escrito da música veio em meados do século XI. 

Era necessário criar e convencionar uma forma de notação musical, tarefa que ocupou 

os teóricos medievais. Com isso, se até então os cânticos eram transmitidos oralmente 

(e até por isso era tolerada certa imagem de variação na aplicação dos textos às 

melodias tradicionais), com a notação não seria necessário mais do que um ou outro 

símbolo que remetesse ao som da melodia (GROUT; PALISCA, 1988).  

Mesmo essa forma de notação, que trouxe tantos ganhos à transmissão da 

música, precisou demonstrar evoluções para resolver eventuais imperfeições. Como 

um breve histórico, ainda segundo Grout e Palisca (1988), consta-se que nos 

momentos anteriores à metade do século IX, começaram a ser colocados alguns 

sinais acima das palavras em registros de melodias, sinais esses derivados 

provavelmente dos acentos gramaticais.  
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Com o passar do tempo, tornou-se necessária uma forma mais exata de 

notação das melodias, o que levou esses sinais a ocuparem alturas diferentes na 

marcação e, para melhor representar esses espaços e esses intervalos, se passou a 

adicionar linhas e pontos. Gradativamente, foram adicionadas linhas de referências 

representando notas como o Fá, o Dó e o Sol, chegando até à pauta de quatro linhas 

usadas na época cuja aparência remete às partituras usadas hoje em dia (GROUT; 

PALISCA, 1988). 

Criou-se, portanto, um documento com linguagem própria, capaz de registrar a 

velocidade com que uma música deve ser tocada, suas notas, pausas, acionamento 

de pedais, compasso, etc. A pauta “tornou possível registar com precisão a altura 

relativa das notas de uma melodia e libertou a música da sua dependência, até então 

absoluta, relativamente à transmissão oral” (GROUT; PALISCA, 1988 p. 82).  

No entanto, tal forma de registro e convenção de códigos e significados pode 

facilitar a transmissão do aprendizado e a consolidação histórica das obras, 

independentemente de sua magnitude ou importância. Porém, é essencial a ela a 

figura de um músico apto a ler e entender os signos da partitura e que, a partir disso, 

a execute.  

Ou seja, a pauta e a notação musical resolveriam, portanto, o registro da 

música, mas não integralmente a forma de transmissão. Dessa forma, tragédias, 

crises econômicas, guerras e catástrofes ambientais poderiam influenciar diretamente 

na forma com que a música era executada e em como o aprendizado era transmitido. 

Existia, assim, a necessidade de uma forma de registro que não dependesse 

irremediavelmente de uma pessoa qualificada para a execução, uma plataforma que 

registrasse e executasse a música por conta própria, aumentando inclusive a 

fidelidade do registro.  

 É justamente nesse cenário que surgiu a primeira forma de registro musical 

mecânico, ainda que alguns séculos depois. A primeira forma convencionada de 

registrar o som por meio de máquinas é conhecida como fonoautógrafo, cujo protótipo 

foi criado em 1857 pelo francês Leon Scott e construído e aperfeiçoado em 1874 por 

Alexander Graham Bell e Clarence Blake (STERNE, 2003).  

A invenção ainda não tinha como objetivo reproduzir os sons, apenas registrá-

los automaticamente, e tinha o funcionamento bem simples: um bocal que recebia 
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sinais sonoros vibrava uma membrana com uma stylus acoplada, que poderia ser 

qualquer peça que respondesse às vibrações da membrana, e escrevia esses sinais 

sonoros em uma superfície de vidro ou papel. O resultado desse registro, dessa 

superfície com o som marcado, recebia o nome de fonoautograma (idem). Em 2008, 

pesquisadores acharam o possível primeiro fonoautograma da história, feito pelo 

próprio Leon Scott, contendo uma cantiga popular9. 

Sterne (2003), no entanto, alerta que os objetivos quanto à invenção de um 

registro sonoro eram distintos. Enquanto Scott queria ter de fato uma forma de registro 

sonoro, uma alternativa ao método tradicional de escrita (mesmo que o 

fonoautograma não fosse uma representação direta do som para uma pessoa que 

quisesse ler), Bell utilizava-o como um de seus instrumentos em sua jornada para 

treinar surdos-mudos a falar, inspirado pelo ofício de seu pai – um professor e 

pesquisador em fonética. 

Com isso, foi possível que em 1877 Thomas Edison criasse o fonógrafo, 

utilizando do ferramental e do registro dado do fonoautógrafo de Leon Scott e de 

Graham Bell. No fonógrafo, a música era lida um cilindro de cera, utilizando o princípio 

de gravação mecânica (EVANS, 2016). A esse processo de fazer o som vibrar um 

dispositivo para registrar uma plataforma, ou o oposto, a leitura de um registro 

transformar-se em vibração, e então em som, é dado o nome de timpânico, em 

referência ao tímpano humano (STERNE, 2003). 

Os fonógrafos e aparelhos similares que existiam comercialmente nos anos 

1880 e 1890 usavam como plataforma um cilindro de cera (idem), que se fazia uma 

solução para uma plataforma de reprodução, mas apenas produziam sons de até dois 

minutos (EVANS, 2016) e não facilitavam a produção em massa, pois uma máquina 

conseguia gravar apenas um cilindro por vez (STERNE, 2003).  

Foi em resposta a esse empecilho que Émile Berliner desenvolveu em 1888 o 

gramofone, ancestral direto dos fonógrafos utilizados no século XIX. A invenção de 

Berliner utilizava um disco rotativo reto em um plano horizontal (idem), que facilitava 

a produção, e uma agulha que vibra de um lado a outro (EVANS, 2016).  

                                                             
9 Notícia disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe2903200801.htm. Acesso em: 09 
Fev. 2018 
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Mesmo a produção, em tese facilitada, tinha seu modus operandi incerto na 

ocasião da primeira apresentação pública do gramofone, em 1888. Perguntas como 

“quem vai gravar, sob quais condições e para qual proposta” (STERNE, 2003, p. 204) 

foram feitas.  Foi justamente a partir disso que Berliner, na ocasião, divagou livremente 

entre diferentes noções de conteúdo, indo desde a reprodução da música produzida 

em massa, ou em gravações domésticas (STERNE, 2003).  

Aqui, vale a reflexão de que as possibilidades a respeito da gravação do som, 

hoje, inquestionáveis, tiveram de ser levantadas mesmo antes da invenção do 

gramofone. A lista de Thomas Edison, envolvido na criação e aperfeiçoamento das 

primeiras máquinas de registro e reprodução, quanto às possibilidades do fonógrafo 

contemplava itens como: (i) escrita de carta e ditados sem a ajuda de um estenógrafo; 

(ii) livros fonográficos para os cegos; (iii) ensino da elocução; (iv) reprodução de 

música; (v) recordações familiares, com falas e registro das vozes dos membros; (vi) 

caixas de músicas e brinquedos; (vii) preservação de dialetos com reprodução exata 

da pronunciação - entre outras. (idem). Assim, ter uma plataforma que atendia a 

grande parte das finalidades, sobretudo aquelas ligadas à memória. 

Dessa forma, Fred Gaisberg, um funcionário de Berliner, passou em 1900 a 

usar goma-laca, uma resina, para fazer discos planos de 78 rpm (rotações por minuto). 

As superfícies, ainda, eram reforçadas com ardósia, de modo que o disco desgastava 

a agulha, e não o contrário (EVANS, 2016).  

Quando os discos de 78 rpm de goma-laca se tornaram o principal formato para 

a música gravada, os consumidores queriam e precisavam de um lugar para 

armazená-los. Foi assim que “em 1910, surgiram os ‘álbuns de discos’, similares a 

álbuns de fotos, com várias capas vazias dentro das quais se podiam proteger os 

discos de goma-laca, que se quebravam com muita facilidade” (EVANS, 2016, p. 14).  

Observa-se, portanto, que já nessa configuração dos discos, formam-se 

algumas características deles próprios que, se hoje ainda estão presentes no 

vocabulário da música, revelam raízes desde a época do vinil de goma-laca, 

mostrando indícios de o porquê o disco, visível, pode ser percebido como mais 

autêntico. Além do próprio álbum, nome para uma obra completa até mesmo hoje em 
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dia10, cada música de uma obra é denominada faixa, fazendo alusão ao conjunto de 

sulcos de um disco que formam uma música. 

É possível também observar que já nessa época, no início do século XX, havia 

a preocupação com a fidelidade do som. Em 1908, uma peça de anúncio da Victor 

Records continha uma cantora de ópera próxima a um toca-discos Victor, com a 

legenda: “qual é qual?”. Abaixo, os dizeres: “Você pensa que sabe a diferença entre 

ouvir grandes artistas de ópera cantando de ouvir suas belas vozes em uma Victor. 

Mas você consegue mesmo?” (STERNE, 2003).  

Ao ouvir o que é conhecido como o primeiro registro sonoro da humanidade, 

nota-se o quão distante da voz humana o som está. A grande presença de ruído e o 

próprio som abafado apenas sugerem tratar-se de uma pessoa cantando e, dessa 

forma, apenas pessoas familiarizadas com o cântico poderiam reconhecer a gravação 

sem que uma legenda facilitasse a identificação. Deste modo, o disco e o gramofone 

no início do século XX ajudaram o registro do som a ser mais fiel à realidade, 

proporcionando aos ouvintes uma experiência mais autêntica e parecida a ouvir uma 

pessoa falando de fato ou assistir a uma ópera. 

No entanto, não foi imediatamente após o lançamento do disco que as vendas 

chegaram no seu auge: segundo Evans (2016), foi em 1940 que as vendas 

dispararam, momento em que chegaram ao mercado vários álbuns de líderes de big 

bands (Benny Goodman, Louis Armstrong e Frank Sinatra, por exemplo). Foi também 

na década de 1940 que o disco passou por mudanças que tornaram o disco, 

gradativamente, mais próximo do que o que hoje é consagrado. 

A primeira mudança veio no material: a goma-laca tornou-se escassa na 

ocasião da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, assim que os Estados Unidos 

entraram em conflito, os soldados americanos precisavam de algo que lhes servissem 

de ânimo. Com o sindicato dos músicos em greve, o engenheiro de som Robert 

Vincent, um dos fundadores da Rádio das Forças Armadas. sugeriu gravar música 

especialmente para as forças que serviam o país (EVANS, 2016).  

                                                             
10 Muitas notícias divulgam lançamentos de obras musicais novas com o nome “álbum”, como visto 
em https://omelete.uol.com.br/musica/noticia/the-killers-lanca-novo-album-wonderful-wonderful/. 
Acesso em: 13 out. 2017.  



 

 

51 

As gravações deveriam ser destinadas apenas ao pessoal militar e destruídas 

em seguidas. Assim surgiram os V Discs, já prensados em vinil e em 12 polegadas, 

ante 10 do disco de goma-laca. O “V” representava tanto o nome do criador quanto o 

material em si. Vinil, por sua vez, é “uma abreviação de policloreto de vinil (ou PVC), 

que vem na forma de ‘pellets’ (grânulos) pretos” (ibidem, p. 30) 

Antes disso, surgiram diversas outras tentativas de materiais, com o intuito de 

tornar o disco “inquebrável”. Até mesmo o papel surgiu como solução, mas logo foi 

descartado por exigir agulhas caras para reprodução. Hoje em dia, esses discos de 

papel, agulhas especiais e até mesmo os citados V Discs são materiais de 

colecionador. 

Outra inovação surgiu para melhorar o tempo de reprodução: ainda segundo 

Evans (2016), o então presidente da gravadora Columbia, Edward Wallerstein, tinha 

a ambição de colocar pelo menos 17 minutos de música de cada lado, permitindo que 

a grande maioria das músicas clássicas coubessem nos dois lados de um disco. Até 

então, um lado de disco tinha a duração de três a quatro minutos. 

Com muitos adiamentos por causa da crise econômica dos anos 1930 e da 

Segunda Guerra Mundial, o objetivo foi alcançado apenas em 1947, com a criação de 

um LP (long play) de 33 ½ rpm podendo conter até 22 minutos e meio de cada lado. 

Era o surgimento do microssulco, ou seja, as “trilhas” pelas quais a agulha corre para 

ler o disco. Ante 90 sulcos nos discos de 78 rpm, o LP de 33 ½ rpm poderia abrigar 

de 224 a 300 sulcos por polegadas (idem). 

No evento da apresentação dessa inovação, realizado um hotel em Nova York 

em 1948 para jornalistas, Wallerstein, com outros diretores da gravadora, fez uma 

demonstração visual dos benefícios do LP. Em um dos lados do palco dispuseram 

uma pilha de cerca de dois metros e meio com discos 78 rpm e, no outro, uma pilha 

de 101 LPs de apenas 38 centímetros, informando aos presentes que ambas as pilhas 

continham a mesma duração de música. O presidente tocou também um disco de 78 

rpm, com a duração de quatro minutos e, em seguida, colocou para tocar um LP com 

a mesma peça, com o conteúdo integral em apenas um dos lados, durando mais de 

22 minutos (idem). 

Dessa forma, o disco de vinil chegou a seu estado pleno, por não ter sofrido 

mais mudanças radicais nos últimos 70 anos. Mesmo o processo de fabricação do 
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disco, que embora tido algumas mudanças operacionais aperfeiçoadas, permanece 

muito parecido, sendo artesanal e já sugerindo certo apelo à autenticidade: os 

primeiros produtos de uma gravação musical já saem com formas parecidas (inclusive 

fisicamente) com um disco de vinil. 

 

4.2. Da fita à prensa: uma breve descrição do processo de produção 

“Mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade”  

Salva a Humanidade, canção de Tom Zé e Trupe Chá de Boldo 

 

Mike Evans (2016) descreve o processo de fabricação de um disco: primeiro de 

tudo, seja no estúdio (ou em unidades móveis, no caso de shows), grava-se a música 

em uma fita. Nesse momento, engenheiros de som e o produtor aperfeiçoam o som 

que o vinil levará. Ainda no estúdio, o som gravado na fita é passado a um acetato, 

ou seja, um disco de alumínio com uma cobertura de nitrocelulose, que receberá os 

sulcos com a música gravada de forma mecânica, por meio de um torno, com uma 

agulha aquecida de diamante.  

Passada essa etapa no estúdio, o acetato já na fábrica de discos é coberto a 

jato por uma camada de prata e depois lavado com água e detergente. Nessa fase, o 

disco está livre de gordura e apto a conduzir eletricidade. Em seguida, é submetido a 

um banho eletrolítico de três a quatro horas, para que moléculas de níquel adiram à 

prata, criando a “máster de metal”, uma folha que quando separada do acetato original 

transforma-se em um disco com cumes em vez de sulcos. É com essa máster que é 

criado um disco-mãe, que é submetido a um controle microscópico de qualidade para 

evitar ranhuras ou empecilhos posteriores à audição.  

Agora, o vinil entra em cena: após o PVC em grânulos ser fundido em altas 

temperaturas e expelidos como “bolachas”, do tamanho da etiqueta dos discos, é 

colado às etiquetas dos dois lados e em seguida prensado com duas estampadoras, 

com os negativos de cada lado. Essa prensagem dura cerca de 28 segundos11 e, após 

serem endurecidos com água fria, os discos estão em sua forma final. 

                                                             
11 Retirado do mini-documentário Vinyl Records - How they are made?. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=H342sImBY1s. Acesso em: 14 out. 2017. 
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É, portanto, repleto de tradição e etapas artesanais, o que já ajudaria a levantar 

hipóteses sobre como esse item, um “produto brilhante da tecnologia de gravação” 

(EVANS, 2016, p. 30), mantém a magia em sua volta mesmo após tantos anos, 

gerações e novos dispositivos tecnológicos. 

 

4.3. Tecnologia e cultura: evolução e resistência 

 “A máquina de escrever é poesia. O computador é prosa, outra coisa.” 

(Big Jato, Filme de Cláudio Assis, 2014) 

 

Ao falar de evolução tecnológica, ou como foi feito neste trabalho, ao contar a 

história de um dispositivo tecnológico, é coerente expor o outro lado. É justo com a 

explicação da evolução tecnológica que a contra adoção à tecnologia também seja 

explicada. 

Isso porque o vinil, como visto anteriormente, encontra-se em um estágio de 

consumo que quebra toda essa cronologia linear apresentada. O disco volta mesmo 

com outros produtos, que atendem à mesma necessidade central com menor custo e 

até maior praticidade, terem chegado depois.  

Assim, é preciso discutir resistência tecnológica pois, se há algo que caminha 

junto com a evolução tecnológica e até industrial, é o debate sobre seus reais 

benefícios, embebido muitas vezes em um desejo de acabar com eles.  Pelo menos 

desde a revolução industrial, momento da história ocidental marcado pelas máquinas 

à vapor nas indústrias, momentos de resistência tecnológica são observados.  

No caso da máquina a vapor, sua rápida disseminação provocou estruturais 

mudanças socioeconômicas. Com os teares e máquinas com novas tecnologias 

substituindo os antigos procedimentos das rodas de fiar, era natural que reações 

ocorressem: “as reações não demoraram. As reclamações contra as máquinas na 

Europa eram uma constante. Mas foi entre 1811 e 1812, na Inglaterra, que o 

movimento eclodiu, ganhando dimensão significativa” (OLIVEIRA, 2006, p. 25).  

Assim, os trabalhadores reagiram invadindo propriedades, fábricas e destruindo 

maquinarias, alegando que elas estavam tirando seus trabalhos. Esses trabalhadores, 

chamados de ludistas, ficaram conhecidos como os quebradores de máquinas 
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(OLIVEIRA, 2006). Embora a historiografia tradicional possa descrever o movimento 

ludista como “uma conduta arcaica, uma rebelião espontânea de primitivos furiosos e 

inadaptados, guiados apenas pelo seu instinto de conservação” (ibidem, p. 25), é 

inegável a importância e a relevância que teve para seu contexto histórico, carregando 

consigo uma influência cultural que garante lugar nos livros de história básica. 

Trazendo para o contexto da música e de sua evolução, passando pelos 

cilindros de cera até as poderosas ferramentas de disseminação via transmissão de 

arquivos ou streaming on-line, propõe por si só uma íntima ligação entre a cultura e a 

tecnologia. Primeiro, por esta última estar cada vez mais em pauta sobre seu papel 

na sociedade e na discussão que põe em cheque seu papel segregador ou agregador 

das relações humanas. e, segundo, pela iminente influência da tecnologia nos hábitos, 

regras e na cultura de determinada sociedade. 

Deste modo, a evolução dos dispositivos tecnológicos e a existência de forças 

resistentes fomentam o debate de que se a tecnologia pode ser vista como uma aliada, 

tornando a vida mais fácil, higiênica e longa. Por outro lado, também possui um lado 

problematizante, nebuloso, com custos para as pessoas. Postman (1994), em 

Tecnopólio: A rendição da cultura à tecnologia reflete, nesse sentido, que o 

crescimento descontrolado da tecnologia destruiria fontes vitais da humanidade, 

criando uma cultura sem base moral (POSTMAN, 1994). 

Junto a isso, ou em decorrência disso, uma gradação pode ser associada entre 

a tecnologia, sua influência na cultura e possíveis questionamentos acerca de seu 

benefício ou seus custos maléficos à cultura.  Esta é uma discussão antiga; a própria 

obra citada no parágrafo anterior data de 1994, há mais de duas décadas. Daí a 

importância em se abordar os entrelaços da cultura com a tecnologia, entendendo 

possíveis resistências à sua evolução, já que a pesquisa tem como objeto uma 

plataforma musical que está voltando ao gosto dos consumidores. Postman resgata 

logo no início do livro uma história presente em Fedro, de Platão, chamando a 

discussão para um tempo bem mais longínquo do que as citadas duas décadas.  

A história presente na obra de Platão12 envolve o rei de uma grande cidade do 

Alto Egito e ilustra a substancialidade da discussão sobre ferramentas, tecnologia, 

cultura e resistência. Na lenda, o rei Tamos recebe Theuth, deus dono de invenções 

                                                             
12 A lenda presente no clássico de Platão é trazida em um diálogo entre Sócrates e Fedro (274b - 278b). 
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como o número, a geometria, a astronomia, o gamão, o dado, além da escrita., 

Enquanto Theuth exibia suas invenções para o rei, defendendo-as e afirmando sobre 

a importância de divulgá-las e disponibilizá-las aos egípcios, Tamos indagou sobre o 

uso de cada uma delas, demonstrando aprovação ou reprovação ao longo da defesa 

de Theuth. 

O ponto interessante da lenda se dá no momento da reação do rei à invenção 

da escrita: enquanto Theuth teria declarado que a realização da escrita iria aperfeiçoar 

tanto a sabedoria como a memória dos egípcios, Tamos replicou que “um é aquele 

capaz de engendrar as artes, mas outro o que julga qual o lote de danos e utilidade 

trará a quem delas se servir” (Fedro, 274e), separando, portanto, a figura do 

descobridor, da figura do avaliador. 

Tamos ainda teria rebatido a invenção, argumentando que a defesa de Theuth 

baseou-se no oposto da verdadeira função de sua invenção, pois para o rei, aqueles 

que a adquirissem tal recurso parariam de exercitar a memória e se tornariam, então 

esquecidos – por delegar à escrita como responsável para trazer coisas à lembrança, 

em vez de utilizar recursos próprios, e que, mais que isso, a escrita faria com que os 

discípulos de Theuth teriam apenas informação, sem a garantia da realidade ou 

instrução adequada, tornando-se apenas ignorantes falsamente instruídos (Fedro, 

275a). 

A reação de Tamos à invenção da escrita, na lenda, ficou conhecida como “O 

julgamento de Tamos”. Para Postman (1994), o julgamento é falacioso, não por 

argumentar que a escrita seria prejudicial à memória ou por disseminar falsas 

verdades — pontos inclusive em pauta nas mesas de discussão contemporâneas —, 

mas por acreditar que a escrita seria apenas um fardo para a sociedade, 

generalizando apenas com seu prejuízo para as pessoas, ignorando os benefícios.  

Com isso, é notável a importância de olhar um invento tecnológico de maneira 

bilateral, apresentando ganhos e prejuízos às culturas. A tecnologia exige dos 

usuários um posicionamento crítico e um policiamento próprio constante, que os 

convidem a serem ora Tamos e ora Theuth, evitando tanto o olhar apaixonado dos 

tecnófilos, como o olhar cético dos tecnófobos.  

O julgamento de Tamos aqui, se apresenta como a raiz da noção crucial de que 

é necessário haver uma negociação entre cada cultura e cada tecnologia. Sobre isso, 
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Postman diz que “o sábio sabe muito bem disso e raras vezes se impressiona com as 

dramáticas mudanças tecnológicas, e jamais se enche de satisfação” (POSTMAN, 

1994, p. 15).  

Portanto, nesse raciocínio, a resistência tecnológica tem seu ápice quando esse 

combinado metafórico, feito entre a tecnologia — ou as tecnologias — e cada cultura, 

é quebrado. Um exemplo recente que pode ser inserido aqui foi quando a Uber, 

empresa que disponibiliza caronas remuneradas por meio de motoristas autônomos 

que desejam trabalhar pela companhia, veio ao Brasil. Até então, a tecnologia móvel 

não havia prejudicado a classe dos taxistas, pelo contrário, pois smartphones e 

aplicativos, inclusive, haviam facilitado seu trabalho. Então, a chegada da Uber 

simboliza a quebra dessa negociação que funcionava até então. O resultado foi o 

surgimento de revoltas pelas cidades onde a empresa iniciava suas operações, 

envolvendo quebra de carros, agressões físicas entre motoristas e taxistas, gerando 

inclusive repercussão relevante na mídia13.  

 As rupturas de combinados e suas possíveis revoltas são os exemplos 

contemporâneos de ludismo. Assim, aos “tecnófobos” poderia ser perguntado: a 

tecnologia, então, traz prejuízos que superam os ganhos ou ainda há alguma 

vantagem nisso tudo? 

Em Mal Estar na Civilização, obra de Sigmund Freud (1996), pai da psicanálise, 

e brevemente mencionada no livro de Neil Postman, é colocado um debate sobre a 

influência da civilização (com seus avanços), na noção de prazer e felicidade do 

indivíduo. Aqui, o papel da tecnologia na cultura é um dos pontos centrais. 

Freud começa a colocar suas ideias provocando: “até agora, nossa 

investigação sobre a felicidade não nos ensinou quase nada que não pertença ao 

conhecimento comum” (FREUD, 1996, p. 93). O argumento segue fundado nas 

tentativas das pessoas de reduzir o sofrimento causado por fontes distintas, seja pela 

natureza, pelo próprio corpo, ou de origem social, na concepção do autor. No entanto, 

como aliviar o sofrimento causado pela civilização, sem utilizar de recursos providos 

ou criados nela própria?  

                                                             
13 Vide notícia no link: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/01/taxistas-e-motoristas-do-uber-se-
envolvem-em-conflitos-em-sp-e-no-rio.html. Acesso em: 8 fev. 2018 
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A provocação vai além, quando Freud diz que “o que chamamos de nossa 

civilização é em grande parte responsável por nossa desgraça e que seríamos muito 

mais felizes se a abandonássemos e retornássemos às condições primitivas” (idem). 

Ainda nessa provocação, nota-se, implicitamente, uma estrutura que remete à 

nostalgia, isto é, o velho tomando o lugar do novo. Mas não é algo que é posto como 

uma escrita em pedra, já que imediatamente depois dessa provocação, Freud 

questiona o oposto. Ora, será então que a civilização não é capaz, ela própria, de 

trazer prazer às pessoas? 

O autor se contrapõe perguntando se  

não existe, então, nenhum ganho no prazer, nenhum aumento 
inequívoco no meu sentimento de felicidade, se posso, tantas vezes me 
agrade, escutar a voz de um filho meu que está morando a milhares de 
quilômetros de distância, ou saber, no tempo mais breve possível depois 
de um amigo ter atingido seu destino, que ele concluiu incólume a longa 
e difícil viagem (ibidem, p. 95). 

Pois, o argumento segue: os progressos científicos e técnicos da civilização, 

que trouxeram ganhos inclusive à saúde pública, reduzindo a mortalidade infantil e 

aumentando a expectativa de vida, por exemplo, poderiam ter seus ganhos rebatidos 

por satisfazerem as brechas que eles mesmos causam. Nas palavras de Freud (1996), 

as críticas pessimistas chamariam de “prazer-barato”, comparado ao prazer sentido 

ao colocar as pernas fora do edredom em uma noite fria e ao sentir o choque térmico, 

colocá-las de volta para dentro das cobertas.  

Deixando mais claro, Freud provoca novamente: “se não houvessem ferrovias 

para abolir as distâncias, meu filho jamais teria deixado sua cidade natal e eu não 

precisaria de telefone para ouvir sua voz” (ibidem, p. 94). Inegável, portanto, o quanto 

novos instrumentos e tecnologias têm o poder de render a cultura a novos hábitos. 

Os exemplos acima, hiperbólicos, não deixam de ser provocações para 

fomentar a discussão no texto, mas é delas que se pode extrair uma grande 

característica da tecnologia quando aplicada a uma cultura. É seu caráter 

instrumentalista e com ela seu poder de alterar hábitos, rituais e criar novas 

necessidades e demandas. 

 Nesse sentido, a provocação de Freud tem tudo a ver com o julgamento de 

Tamos: não se conseguiria imaginar as consequências que as invenções poderiam 

causar na cultura. Se a escrita traria ganhos, mas inevitavelmente alguns prejuízos 
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que o próprio avanço tecnológico poderia encumbir-se de suprir, qualquer instrumento 

pode ter essa capacidade, ao menos em potencial.  

O ponto essencial é que, para o bem ou para o mal, a tecnologia quando 

implementada ou invadida a uma cultura, tem em seu poder a capacidade de 

reinventar, atacar, criar ou erradicar hábitos e rituais. Se o automóvel pode ter mudado 

a maneira com que as pessoas organizam-se em um espaço ou a velocidade com que 

se locomovem, as tecnologias de gravação ou especialmente de reprodução musical 

alteraram as formas e os rituais de ouvir e consumir música, independentemente dos 

ônus ou ganhos que as evoluções naturalmente trouxeram.  

É interessante observar como, já na discussão sobre mudança de hábitos em 

decorrência de evolução tecnológica, um embrião do debate sobre perda ou resgate 

da autenticidade já se instala. Postman (1994) comenta que a substituição dos arcos 

e flechas pelos rifles pode ser vista como um “relato deprimente”, por ser um ataque 

tecnológico a uma cultura que tradicionalmente usava a ferramenta e que, portanto, a 

tecnologia não adaptou uma cultura e sim, a exterminou.  

Mesmo o palito de fósforo, instrumento comum na sociedade e nas culturas 

contemporâneas, foi capaz, segundo Postman (1994), de alterar hábitos sexuais em 

uma tribo africana. Os membros acreditavam, segundo o relato, ser necessário 

acender um fogo novo na fogueira após cada coito, sendo preciso ir a uma cabana 

próxima buscar um galho já aceso. O fósforo, por facilitar acender uma fogueira sem 

buscar gravetos já acesos, possibilitaria inclusive o adultério (o que pode inclusive ter 

originado a cultura de reacender a fogueira após cada relação sexual), mostrando 

mais uma vez o quando novos instrumentos e novos avanços alteram hábitos e, aqui 

ainda mais, rituais. 

Se, no desenvolvimento tecnológico, “os mundos social e simbólico tornam-se 

cada vez mais sujeitos às exigências” (POSTMAN, 1994, p. 38), estando a tecnologia 

constantemente negociando mais violentamente com a cultura a ponto de, por vezes, 

tornar-se a própria cultura, será que o desenvolvimento tecnológico pode ser visto 

como um ceifador de hábitos, rituais e culturas autênticas, e por isso as eventuais 

resistências a ele próprio? A resistência à adoção de tecnologias, bem como o resgate 

de tecnologias antigas está, então, relacionado à busca pela autenticidade das 

culturas, dos rituais, dos hábitos. 
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A epígrafe desse subcapítulo é do filme Big Jato, de Cláudio Assis (2014). Na 

cena, o personagem principal, de apelido “poeta”, ganha de presente do tio uma 

máquina de escrever, devido a seus supostos dotes com a escrita e a literatura. A 

máquina, símbolo contemporâneo da escrita, é tida para o personagem do tio como 

algo mais icônico e representativo do que o computador. Repare que não foi utilizado 

como parâmetro de comparação a caneta, nem o lápis. A máquina, mesmo que ela 

própria tenha tido que, no seu tempo, ter negociado seu papel com a cultura, já 

representava um valor autêntico frente a seu suposto sucessor, o computador.  

No caso da música, é essencialmente a mesma coisa. Nos próximos capítulos, 

será visto como articularam-se os significados de autenticidade a um item que também 

teve que negociar com a cultura em algum momento. Isso porque desde os primórdios 

da gravação musical, desde o embrião do disco, dos primeiros fonógrafos e 

gramofones, a gravação e a reprodução musical vêm negociando seu papel e sua 

importância perante a sociedade e seus indivíduos. 
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V. O que os olhos veem e as mãos tocam, o coração sente 

"Durval: Ô meu amigo… Tem muita gente, mas muita gente 

mesmo, que prefere LP. 

Cliente: Por quê? 

Durval: 'Por quê?' Pega um aqui. 

Cliente: Valeu 

Durval: Quer saber por quê? 

Cliente: Por quê? 

Durval: Olha o LP. É grande! E o CD? Só esse miolinho aqui. E 

no CD, você consegue escolher a música? Aqui você 

consegue, ó, você vê a faixa que é grande, a faixa que é 

pequena, você escolhe exatamente o ponto da música 

Cliente: É, isso é. Isso aí, é. 

Durval: E tem o Lado A… E tem o Lado B… Que é 

completamente diferente!" 

(Diálogo extraído do filme Durval Discos, Ana Muylaert) 

 

 

Por que o vinil é “de verdade”? A pergunta, dita em voz interna repetidas vezes 

ao longo da execução desse trabalho, sobretudo na análise e na coleta de todas as 

informações, poderia ter como réplica a mesma pergunta feita de forma invertida: por 

que meios de reprodução musical que não o vinil, não são autênticos? Assim, a 

resposta pode ficar mais clara. 

O capítulo inicia-se com essa pergunta pelo fato de que, entre outros atributos, 

a questão material envolvendo os discos de vinil aparece de forma constante ao longo 

desse trabalho. Além disso, mesmo no âmbito cotidiano, falar em discos de vinil já 

quase instantaneamente remete a uma experiência analógica, que ainda que posta a 

existência de maneiras imateriais de consumir a música, possa ser visto como 

retrógrada e demodê, possui ativo de diferenciação para quem opta por consumir.  

Em tamanho real, sem escalas, o disco hoje é uma forma mais precisa de 

escutar uma música. Claro, se hoje a música povoa ambientes sem qualquer esforço, 

é um atributo reconhecido e valorizado por quem gosta dela e eventualmente recorre 



 

 

61 

ao disco. Porém, falando do antagonismo do vinil frente a outras plataformas de 

reprodução de música, a autenticidade creditada aos vinis é fruto de principalmente 

três fatores: o ritual de ouvir, o material gráfico e as experiências adjacentes. 

 

5.1. O ritual de ouvir: o vinil como experiência autêntica 

Há pouco no trabalho, falou-se da influência de tecnologias na cultura e no 

poder de adventos tecnológicos (desde mesmo o palito de fósforo) em alterar hábitos, 

rituais e tradições (POSTMAN, 1994). Isso mostra a importância de atentar-se para a 

origem de alguns hábitos que permeiam práticas de consumo, como a do vinil, e para 

a mudança ou resgate de rituais importantes.  

O ritual de ouvir música no vinil, bem como todas as práticas que circundam 

essa experiência,– é, por vezes, maior que a música. Claro, isso pode soar heresia 

para um fã de rock, por exemplo, que provavelmente não gostaria do convite para 

ouvir moda sertaneja no vinil unicamente pela experiência, mas o momento de 

expressar a paixão ou até a preferência pelo vinil, uma simples plataforma de 

reprodução, passa por ter que colocar à mesa o ritual que está envolvido.  

“Ah, cara, é nostalgia né, cara. Você põe o disco para 
rodar, você tem que parar para virar o lado ou então 
voltar, não é automatizado, você tem uma interação 
maior.” (Entrevistado nº 1). 

 

É difícil, muitas vezes, expressar verbalmente algo tão sensorial. Se essa 

experiência está tão implicitamente guardada na preferência não racional das 

pessoas, palavras podem não vir à tona ou não serem autossuficientes para justificar 

uma preferência e até mesmo defenderem-se de iminentes juízos de valor, por vezes 

tão potencialmente carregados de julgamento. 

Então, eu prefiro muito mais, mesmo que tenha o 
chiadinho [...]. Sem contar o prazer de você pegar, de 
você ler a contra-capa, às vezes um encarte, né?”, 
(Perito nº 2). 

No entanto, há uma defesa mais racional: a atenção envolta.  

“É como parar para ver um filme, né? Você para pra 
ouvir um disco”, (Entrevistado nº5) 
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A frase acima primeiro entrevistado, enfatiza a interação necessária para ouvir 

música por meio do disco de vinil. Essa interação, segundo os entrevistados, é um 

fator ligado exclusivamente aos discos que não é possível extrair de outra experiência 

ou plataforma musical. Trata-se portanto de uma “experiência autêntica”. 

Você vai pegar o disco, vai colocar o disco, aí você vai 
ouvir quatro músicas e vai virar o disco, sabe? Então 
não é uma coisa, sabe, essas mídias, tipo o Spotify e 
tal, são ótimas, mas são coisas que você distrai (...). 
Hoje em dia ninguém ouve música. A galera vai pra 
academia escutando música, a galera trabalha 
escutando música… Você nunca para e fala: vou 
escutar música, sabe? Parar e vou ficar só ouvindo a 
música, é muito raro, (Entrevistado nº 5). 
 
Você não aperta só o play na tela do computador, 
você se dedica em tirar da capa, namorar um pouco 
aquilo, colocar na vitrola, colocar na agulha e se 
dedicar à audição do vinil, você senta lá e ouve o 
disco, sabe? Então eu acho que a experiência fica 
mais prazerosa nesse sentido, de você estar se 
dedicando, se entregando mais, se entregando mais 
à experiência de ouvir disco,– (Entrevistado nº 10). 

A atenção tem significado duplo nessa análise: significa parar para fazer uma 

atividade e não simplesmente deixá-la como pano de fundo para uma série de outras 

atividades (o que também acontece). “É muito raro eu conseguir dar a atenção pra 

uma música no Spotify”, afirmação do Entrevistado nº 4. Mas outro aspecto ligado ao 

ritual e, mais especificamente, à atenção. é o significado de fidelidade e respeito ao 

artista e à direção artística da obra musical em si. 

O disco te obriga a: ‘não, agora você vai parar e vai 
dedicar um tempo para a música’. Você vai pegar um 
disco, tirar ele, botar ali, escutar quatro músicas que é 
o tempo de você olhar a capa, você vai olhar e 
acabou. Aí você tem que ir lá, levantar, virar... então 
você tem que ouvir na ordem muitas vezes, né? Não 
necessariamente, mas é mais fácil você ouvir na 
ordem, ouvir a primeira música depois a segunda 
música. Não tem muito “ah, eu não gosto dessa 
música, eu vou pular”, sabe? Não é tão fácil, pelo 
menos. Spotify você só aperta o botão, vinil não, você 
tem que mirar na próxima faixa (Entrevistado nº 5). 

As etapas detalhadamente explicadas pelas pessoas evidenciam o quanto o 

ritual faz parte do consumo. Além disso, os trechos destacados das entrevistas 
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mostram um aspecto interessante fruto da atenção: o de respeitar inclusive a ordem 

das faixas pensadas.  

Enquanto já no CD e principalmente no streaming a ordem das músicas que 

compõem determinada obra não precisa definir também a sequência em que serão 

ouvidas, para o ouvinte do vinil isso faz diferença. Isso está contido em um resgate de 

hábito que está intrinsecamente ligado à forma de ouvir música que se havia antes do 

surgimento do streaming ou mesmo do CD.  

Tem uma coisa que eu acho sobre disco também que 
é muito diferente do resto das outras mídias, talvez 
não tanto do CD, mas também diferente é que você 
respeita a lógica do artista também quando ele tava 
criando um negócio. Então, querendo ou não, quando 
o cara tava criando um álbum – principalmente 
quando tinha lado A e lado B – o cara tinha uma lógica 
para aquele álbum, aquilo ali não era uma história 
contada num conto só, né? Ele era uma série de 
histórias que formavam um lado de um disco 
(Entrevistado nº 6). 

Dessa maneira, como o argumento de ser fiel à idealização da obra, 

respeitando a ordem das faixas, por exemplo, não passa pela discussão de se o disco 

é usado ou não, aproxima-se da ideia de Benjamin de "aqui e agora". Ouvir o vinil é 

ouvir, tocar e sentir mais o "aqui e agora" de uma obra (BENJAMIN, 1955). 

Mais ainda, já que o uso de verbos no passado evidencia o quanto na 

percepção do entrevistado o ato de ouvir vinil representa um resgate, o entrevistado 

que proferiu o último trecho citado, deixou explícito em alguns momentos da conversa 

sobre como os discos o ajuda a ter mais contato com culturas e ritmos musicais 

regionais, como ritmos de países da América Latina e artistas das regiões Norte e 

Nordeste do Brasil. “Aí eu comecei a perceber o disco como uma interação com a 

cultura local muito mais do que uma mídia”, conta. 

A ideia sacramenta que o ritual de ter, buscar e ouvir a obra no formato do disco 

provê um contato e uma relação mais autêntica com a cultura em que a obra em si 

está imersa, uma ideia igualmente rente ao conceito de Benjamin (1955). A noção do 

aqui agora do autor apresenta-se de outras formas: essa proximidade com o artista 

que é atribuída ao vinil é também fruto do fato de que, se uma obra foi originalmente 

lançada no vinil, é sobre essa plataforma que o desejo de ouvir recai.  
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Um dos entrevistados (nº 4) comentou sobre alguns CD dos quais já se desfez, 

e qual o critério que utilizou para não desfazer-se de alguns espec;ificos: “a não ser 

os discos dele que foram editados na era do CD, ou seja, o original era o CD, 

mostrando de maneira clara o quanto a plataforma original determinou se um item da 

coleção dele iria ou não ser desfeito. 

 

5.2. O material gráfico: o encarte e a capa 

Ao passo em que a experiência de ouvir música no disco de vinil se não limita 

estritamente ao som em si, a materialidade envolvida na prática de comprar e ouvir 

discos também não se limita ao disco; ao objeto redondo em si.  

Eu gosto porque além do tempo que você tem que 
você pode curtir mesmo a música, ouvir a parte de 
instrumentação, você pode pegar a parte gráfica, você 
entendeu? Principalmente os discos mais antigos, 
cara, tem toda essa riqueza de gráfica, né? Então tem 
as letras das músicas, quem tocou, né? Então tem 
uma certa história.(Entrevistado nº 3). 

Isso porque um aspecto que torna o vinil uma experiência mais autêntica na 

percepção de quem os consumo é o encarte e também a capa, elementos de papel 

que acompanham o disco e a experiência de ouvir. Não é só a música, mas também 

“por causa da capa, por causa do valor tátil”, como disse o entrevistado nº 4. A música, 

portanto, não é apenas ouvida, mas também acompanhada de estímulos visuais.  

 Para descrever os estímulos e a influência dos próprios materiais na 

experiência de consumo do vinil, a análise começará pelas capas. “Pra colecionador 

capa é importante, entendeu? Às vezes eles preferem mais a capa do que o disco”, 

descreve o Perito nº 1. São diversas as palavras e os motivos citados para tentar 

expressar o apreço existente pelas capas dos discos, mas é possível notar alguns 

atributos evidenciados, detalhados a seguir. 

5.2.1. A arte 
Um trecho da conversa com o Entrevistado nº 1 é o ponto de partida para que 

o trabalho consiga expor o valor que as artes das capas têm para o consumidor de 

discos: “você tinha verdadeiros artistas, tem até hoje, mas na época você tinha 

verdadeiros artistas dedicados a desenhar capas”, afirma. 
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A noção de que uma obra contida no formato do disco de vinil é mais fiel e 

autêntica à ideia de que o(s) artista(s) envolvido(s) na obra estavam pensando no 

momento da idealização e execução dele é comum à que embebe a adoração pelo 

ritual de ouvir disco: 

Eu acho que isso é uma coisa que o disco traz que 
dificilmente outra mídia vai ganhar dele porque ele te 
dá mais, ele tinha dado ao artista da época muito mais 
de uma história a contar, né? Considerando que 
aquilo é um pedaço de arte e ele quer contar uma 
história completa, né? (Entrevistado nº 6). 

Isso manifesta-se nas capas de uma maneira intrinsecamente ligada a isso, na 

maneira com que o desenho ou a fotografia contida na capa também faz parte da obra 

que se ouve. Assim, a música é parte da experiência e não seu único personagem: 

“não que isso se perdeu hoje em dia e nem nos anos 90, mas eu sinto que nos anos 

70 e nos anos 60 tinha uma preocupação com a capa em relação ao artista, a música 

que tava se querendo passar. Então, era uma coisa que era meio sincronia, sabe?”, 

afirma o Entrevistado nº 7. 

É evidente, portanto, que sem música não há vinil. Segundo o Estrevistado nº 

10, “o apelo pelo meio é legal, é interessante, o meio em si é bacana, assim, a 

materialidade da coisa, a arte que vem no encarte, você poder colecionar, tudo isso é 

muito foda, mas ele ainda é um meio, sabe?”. 

Mas como retirar um elemento tão importante quanto a arte da capa nesse 

processo? “Eu sei que eu me sentia muito bem. E eu gostava muito e ficar olhando a 

capa do disco, olhava pro cantor: “é esse cara que canta”, sabe? Você viaja um 

pouco”, responde o Entrevistado nº 8. 

Figura 2 – Capa de disco do Kiss em post em uma das comunidades pesquisadas 

 

Fonte: Facebook, grupo Colecionadores de Discos (CD, Vinil, DVD e Outros). Acesso em 12. Dez 2017, 

às 00:20 
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 Com isso, a capa eleva — ou retorna — a música como uma completa obra de 

arte, não só respeitando a obra do artista como um todo e aproximando-se de mais 

elementos autênticos à obra, mas também apontando mais elementos que possam 

ser contemplados. Novamente, o conceito de Benjamin (1955) deve ser trazido para 

lembrar que a autenticidade, quando fala-se de obras de arte ou elementos artísticos, 

relaciona-se com seu "aqui agora". Nessa perspectiva, ouvir apenas a música de um 

disco é ignorar uma parcela relevante de cuidados artísticos: além da ordem das 

faixas, também o desenho e o formato da capa e do encarte. 

Figura 3 – Experiência completa: o disco mostrado junto a sua capa e seu nome 

  

Fonte: Colecionadores de Discos (CD, Vinil, DVD e Outros) 

 O elemento da capa é tão fortemente importante para o vinil, que, inclusive por 

existirem inúmeras edições de discos, é comum haver diferentes edições e capas que 

muitas vezes fazem o desejo, seja pelo formato ou pelo estilo gráfico. 

 

5.2.2. As capas e encartes diferentes: exclusividade ou inovação 
 Assim, foi comum por meio do que foi coletado, que os fãs dos discos notassem 

para especificidades nas capas e no encarte, seja de edição para edição, ou mesmo 
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de país para país: “eu comprei primeiro este, porque algumas edições brasileiras 

saíram zuadas. E por que saiu zuado? Porque essa capa aqui tem cinco cores, ela 

tem o dourado que é uma cor especial”, contou o Entrevistado nº 1. 

 

Figura 4 – Entrevistado nº 1 mostrando o disco referido na frase acima. 

  

Fonte: foto do autor. 

 

O Entrevistado nº 1 deixa claro o quanto uma peculiaridade que inclusive, a 

rigor, trata-se de um erro, um defeito, torna o disco “correto” detentor de um ativo de 

diferenciação de um disco em específico. Isso remete ao conceito de escassez social 

apontado no repertório teórico do trabalho, já que este é definido como a demanda 

por um serviço ou por um bem sem limitações físicas, mas sim sociais, podendo trazer 

inclusive uma satisfação provocada pela própria escassez em si (HIRSCH, 1979). 

 As diferenciações no material gráfico podem, além de terem diferenças na tinta, 

serem relativas ao material ou até à estrutura. 
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Isso aqui é um vinil duplo, que quando eles brigaram 

com a gravadora ele sumiu do mercado, mas depois 

ele foi relançado pela Woodstock. Quando ele foi 

relançado pela Woodstock aqui ele perdeu o encarte, 

ele perdeu algumas coisas. E tem uma versão que é 

rara para ‘caralho’ dele, que é linda. Eu já vi, já peguei 

quando eu fui pra gringa. Essa capa aqui é de couro. 

(Entrevistado nº 1). 

 É evidente, no entanto, já que se trata inevitavelmente de uma lógica de 

produção, que um importante ponto sobre a escassez social apareça: o da escassez 

pura atuando como repositório da escassez social (HIRSCH, 1979). Um dos 

entrevistados - o nº 10 - por exemplo, comentou sobre um disco que chamou sua 

atenção durante uma viagem por ter a capa em forma redonda, diferenciando-se do 

que é comumente observado, as capas quadradas:  

Eu cheguei a encontrar, pra você ter uma ideia, uma 
edição que vinha com a capa redonda assim, a capa 
na forma do disco, eu achei isso na Argentina 
inclusive, e era uma prensagem fodida, tal, era uma 
coisa mais raridade mesmo. (Entrevistado nº10). 

A frase acima faz  associação de uma capa em formato diferente com o fato de 

ser mais rara. O Entrevistado nº 4, por sua vez, sugere que o fato de uma mesma obra 

possuir diversas versões cujas capas eram diferentes foi um motivo para que ele 

tivesse diferentes versões do disco: 

Tenho vários, tenho um antes do Clube da Esquina, 

que é o Milton de 70, que pra mim é mais legal que o 

Clube da Esquina e ali é a semente do Clube da 

Esquina tá ali. Depois foi só um prosseguimento, 

porque é onde tem o Para Lennon e McCartney né. 

Aquele eu comprei e cheguei a ter quatro ou cinco. 

Uma capa abria, outra era diferente. (Entrevistado nº 

4). 

O fato de uma capa ou um encarte “abrir”, traduzindo em palavras, representa 

que o material gráfico do disco se abre como um livro, e não apenas um “buraco” entre 

dois papéis: 
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Figura 5 – Entrevistado nº 1 abrindo uma capa de disco.  

 

Fonte: foto do autor 

 

Isso é tão forte para o Entrevistado nº 1 que ele próprio faz a associação 

explícita de que o disco abrir já atuou como indício para determinar se o disco era 

“original” ou não: “para saber se ele era original, se ele não era uma coisa para fazer 

na economia, alguma coisa nesse sentido era saber se ele abria. Porque os dos anos 

70, eles abriam”. 

Isso, na visão de quem coleciona, enriquece o disco e o material gráfico. Mostra 

um cuidado e soma na experiência completa de ouvir. O Entrevistado nº 7, nesse 

sentido, traz à conversa um disco do Milton Nascimento, O Milagre dos Peixes, cujo 

encarte se desdobra, ficando maior do que o tamanho padrão do disco, como mostra 

na Figura 6.  

Esse aqui é lindo, cara, pra você ter. E isso é uma 
coisa que o CD perdeu um pouquinho disso, né? De 
ter essa coisa aqui, ó, do encarte, né? Que esse disco 
foi um disco que ele foi censurado nos anos 70, ele 
passou pela censura por causa das letras e é um 
disco que é lindo, né? (Entrevistado nº 7) 
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Figura 6 – Entrevistado nº 7 abrindo o encarte do disco O Milagre dos Peixes, de Milton 
Nascimento 

 

Fonte: foto do autor. 

 

O mesmo entrevistado mostrou uma outra obra, que, dividida em diferentes 

discos, as capas compõem um desenho único: “esse aqui é do José Mauro, e aí ele 
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tem toda uma preocupação com o design, né? Você pega ele e aí junta, né?”, explica 

o  Entrevistado nº 7 enquanto mostra o disco da Figura 7. 

Figura 7 - Entrevistado nº7 mostrando os discos cujos desenhos se complementam 

 

Fonte: foto do autor. 

 

5.2.3. Julgando o disco pela capa: o valor no mercado. 
As virtudes da qualidade gráfica e de suas diferenciações, percebidas por quem 

coleciona, são também reconhecidas por quem vende. Tamanha importância do aqui 

e agora de Benjamin (1955), um disco com capa e encarte, e ainda mais se ambos 

estiverem boa qualidade ou ainda se forem exclusivas como as citadas há pouco, é 

um disco com maior valor.  

Quando eu vou estipular um preço, eu estipulo um 
preço pelo estado que o disco vem, às vezes se ele 
tá com o encarte dele. Um disco que vem com 
encarte, sem encarte ele já perdeu o valor pra mim, 
né? (Perito nº2). 

 

A frase acima, de um dos peritos entrevistados, evidencia uma situação que 

eles inevitavelmente vivem quando o assunto é o material gráfico: a possibilidade de 

praticar preços mais atrativos para discos com boa qualidade de capa e encarte, e ao 

mesmo tempo o destinado preço baixo a aqueles que não a tem. “[...] Aí tem esse 
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negócio de encarte: tem encarte ou não tem encarte? Ai, se não tem encarte já perde 

valor”, complementa o Entrevistado nº 3. 

O que, naturalmente, faz com que muitas vezes os vendedores deem aos 

discos sem capa um destino diferente: vender a preço mínimo para decoração: “pra 

qualquer pessoa que eu vender o disco sem capa é R$1,00”, revela o Perito nº 2. Ele 

ainda explica que ter discos sem capa se dá pelo fato de muitas vezes chegar a ele 

discos não correspondentes com a capa: 

Então, às vezes, vem a baita de uma capa e a hora 
que eu vou ver o disco não tem nada a ver. E ai a hora 
que eu, às vezes eu acho o outro correspondente, 
mas sempre sobra, tanto é que eu tenho uns 2 mil 
discos sem capa ai. Hoje em dia, eu to vendendo 
esses discos para decoração, tem gente usando disco 
assim pra festinha, pra decoração, né? (Perito nº 2). 

Com isso, conforme o mesmo perito disse, o destino comum é ir para 

decoração. A Figura 8 demonstra isso em uma das feiras visitadas, da Benedito 

Calixto 

Figura 8 - Disco à venda para decoração. 

 

Fonte: foto do autor. 
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O Entrevistado nº7, por sua vez, explica que “muitos sebos têm alguns (discos 

compactos) que, como tá sem capinha sem nada, eles colocam assim ó: 'compacto 

disco para decoração'. Pra tipo, sei lá, a pessoa pega e gruda na parede”.  

Figura 9 - Discos sem capa oferecidos de brinde em uma compra. 

 

Fonte: Facebook, grupo VINIL Classificados. Acesso em 4 dez. 2017, às 00:43. 

 

Figura 10 – Anúncio de discos sem capas para decoração em uma comunidade pesquisada 

 

Fonte: Facebook, grupo VINIL Classificados. Acesso em 14 dez. 2017, às 00:45. 
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Isso não impede, no entanto, que algum colecionador possa ver potencial 

nesses discos colocados à venda para decoração, - muitas vezes empilhados, já que 

não há, no contexto de irem para decoração, preocupação com o estado da superfície 

do disco. Esse Pedro Pedreiro que é o primeiro compacto do Chico Buarque [...], isso 

aqui ia pra decoração, ia pra decoração. Eu falei: ‘não’... ”, exemplifica o Entrevistado 

n º7. 

Consequentemente, há um mercado para as próprias capas avulsas também. 

Já que o próprio elemento é algo determinante para o destino de um disco, seja se na 

prateleira principal ou na pilha de decoração, seria inclusive coerente supor a 

existência de um mercado para as capas: “tem um cara que falou: ‘me arruma a capa 

que eu te pago R$50,00, não precisa ter o disco’, então tem isso aí também”, narrou 

o Perito nº 2. 

Há, nos grupos nas redes sociais quem queira comprar e vender: 

Figura 11 – Postagem anunciando interesse em capa avulsa 

 

Fonte: Facebook, grupo VINIL Classificados. 14/12/2017 - 01:05. 

Nessa rede de grupos, há inclusive um que se propõe a ser um canal de compra e 

venda para as capas e encartes de disco, como mostra a Figura 12: 
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Figura 12 – Grupo especializado em venda e troca de capas, encartes e vinis avulsos 

 

Fonte: Facebook, grupo Discos de vinil, capas, vinis avulsos, encartes (Compra & Venda). Acesso em 

14 dez. 2017, às 01:16. 

Com isso, viu-se, portanto que, dentro da experiência sensorial e visual 

envolvendo o consumo dos discos, o fator do ritual é bastante valorizado pelos 

colecionadores., O encarte e a capa, componentes dos elementos gráficos do disco, 

por sua vez, também são importantes para uma experiência. No entanto, há ainda 

uma terceira categoria que indubitavelmente compõe o assunto desse capítulo: as 

experiências adjacentes envoltas no consumo. 

 

5.3. Experiências adjacentes 

5.3.1. A experiência de busca e compra 
A primeira experiência que transcende a cerimônia de ouvir, com todos os 

elementos há pouco descritos, é a de compra. Falando em termos gerais, a compra 

de discos pode ser feita tanto em lojas especializadas quanto em feiras itinerantes, 

ocorrendo em intervalos distintos. Neste trabalho, foram analisados esses dois 

principais ambientes, que apareceram tanto nas entrevistas quanto nas observações 

nos grupos especializados. 

De início, é curioso observar como a compra nas feiras substitui a compra pela 

internet que, embora essa seja mais conveniente, não proporciona a experiência de 

compra física. 

eu não gosto de comprar pela internet justamente 
porque eu não tenho esse compromisso de achar 
aquele vinil, aquele que eu tô procurando. Eu tive isso 
algumas vezes na vida assim, mas não é uma coisa 
que é um hábito, não é uma coisa frequente que 
acontece. Geralmente o que acontece comigo é 
assim: ah, por acaso tá tendo alguns vinis lá naquela 
feira, por acaso alguém me chamou pra ir, por acaso 
hoje eu tô livre e posso ir lá. (Entrevistado nº 10). 
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Dessa forma, logo de início é possível ver o quanto a materialidade é importante 

em várias experiências envolvendo o consumo de discos. O que será visto nessa 

etapa do trabalho é a importância da materialidade também no processo de compra, 

além de toda a onipresença há pouco citada para enfatizar os hábitos e rituais na 

experiência de ouvir um vinil.  

Isso porque, como visto no repositório teórico da pesquisa, o objeto deste 

trabalho está imerso sob o guarda-chuva da cultura material que, resgatando a 

definição de Miller, como é vista como uma “sociedade tangível, presença sólida, forte 

e material que se expõe diretamente, de tal modo que não conseguimos escapar de 

sua presença” (2010, p. 228).  

Principalmente ao olhar para as feiras, para quem está de fora, o motivo pode 

não parecer claro: logo ao entrar em uma, facilmente pode se imaginar que se trata 

de um ambiente bagunçado, com pessoas em diferentes fluxos e sentidos, esboços 

de filas por entre bancadas de discos não necessariamente com divisões físicas ou 

critérios de organização claros entre si, e caixas ou engradados vazios no chão. É 

nesses espaços exemplificado pela Figura 13, que feirantes e lojistas distintos 

descarregam seus engradados pesados e cheios de discos em caixas em cima das 

mesas, com a interface dos discos voltadas para o lado dos clientes.  

Figura 13 - Organização das feiras. 

 

Fonte: foto do autor. 
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Enquanto as lojas demais possuem um modo de operação igual à maioria de 

lojas em geral – isto é, horário comercial, endereço fixo e comunicação perene – as 

feiras costumam ocorrer em finais de semana ou feriados, em locais amplos que 

permitem uma circulação intensa de pessoas. Podem durar mais de um período do 

dia, começando de manhã e encerrando no final da tarde ou começo da noite, e 

geralmente se comunicam por meio de grupos no Facebook e eventos na mesma 

plataforma. Em um dos grupos, há inclusive um tópico fixo para que os participantes 

divulguem entre si os eventos, como mostra a Figura 14: 

 

Figura 14 – Espaço para divulgação de feiras e eventos relacionados à venda e à troca de discos 

 

Fonte: Facebook, grupo Colecionadores de Discos (CD, Vinil, DVD e outros). Acesso em 17 dez. 2017, 

às 18:41. 

As Figura 15 e 16, por sua vez, traz uma página cuja finalidade é divulgar as 

feiras e eventos esporádicos ligados aos discos. 
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Figura 15 - Página com finalidade de divulgar os eventos 

 

Fonte: Facebook. Acesso em 17 dez. 2017, às 18:51. 

-  

Figura 16 – Post em página com finalidade de divulgar os eventos 

 

Fonte: Facebook. Acesso em 17 dez. 2017, às 18:53. 

 

Para que a sensação de desorganização desapareça ou se reduza, basta não 

mais que algumas andadas pelo ambiente. A impressão de desorganização das 
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bancadas dos lojistas é amenizada pela recepção instantânea por alguns deles, que 

mostram seu espaço de discos e colocando-se à disposição para ajuda. 

Os vendedores parecem entender que nem sempre uma pessoa olhando os 

discos será um cliente, já que muitos fazem questão de deixá-los à vontade para olhar 

sem necessariamente o compromisso de compra. É nesse contexto que esses 

ambientes tornam-se propícios para algo essencial na experiência de compra dos 

discos.  

O garimpo, como explica o Entrevistado nº5, “é você entrar lá no sebo, entrar 

na poeira, garimpar assim, tipo, entrava pra garimpar de verdade. Quando é lado de 

disco você ia achando até falar: ‘nossa, que legal’, você vê essa diferença do garimpo”. 

-  

A palavra garimpo traz em si uma conotação interessante para o processo de 

compra. A definição14 primária da palavra é “lugar onde se exploram pedras e metais 

preciosos”.  

Com o tema do trabalho sendo os significados da autenticidade no consumo 

de discos, a associação é analogicamente direta: os consumidores de discos buscam 

suas pedras preciosas em forma de discos em grandes garimpos. 

No sentido prático, é nesse processo, mostrado na Figura 17, que uma parte 

essencial da compra nas feiras é feita: um momento de contato com o acervo dos 

vendedores, de olhar peça a peça e de procurar as prateleiras ou partes do acervo 

onde há mais chances de estar discos que agradem ao gosto do consumidor que está 

garimpando. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Segundo o dicionário Michaelis, disponível em http://michaelis.uol.com.br/busca?id=pBWX. Acesso 
em: 17 dez. 2017. 
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Figura 17 – Garimpo de discos  

 

Fonte: foto do autor. 

 

O garimpo, por ser algumas vezes uma busca sem um foco fixo, acaba por ser 

um momento de descobrimento de novos artistas ou discos e também de mudança 

da ideia inicial: o contato com uma diversidade maior de discos provê uma revisão na 

intenção de compra. 

Dessa forma, a busca em geral é feita de forma rápida, sendo iniciada em locais 

onde o interesse do consumidor está mais concentrado. Assim o garimpo contém 

passadas entre discos que duram tempo o suficiente para ler o título de cada disco, 

ficando potencialmente mais lento quando o gênero, artista ou afim, desperta aparente 

interesse no colecionador. 

As organizações e classificações variam muito entre cada loja ou mesmo entre 

cada feirante. Nas Figuras 18 e 19 é possível ver que, nas feiras e lojas visitadas, há 

divisões por gênero, origem do disco, ou até por preço.  dado pela raridade do disco. 
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Figura 18 – Organização pela origem do disco. 

 

Fonte: Foto do autor. 

 

Figura 19 – Organização pelo preço do disco. 

 

Fonte: Foto do autor. 
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As organizações podem coexistir, inclusive, como indicado nas Figuras 20 e 

21. 

Figura 20 – Organizações coexistentes. 

 

Fonte: Foto do autor 

Figura 21 – Múltiplas formas de catalogação 

 

Fonte: Foto do autor 
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O contato físico que esses ambientes proporcionam também influencia no 

momento em que o comprador acha um disco que ele tem interesse. O Entrevistado 

nº4 conta um episódio em que achou um disco raro: “na hora eu vi me deu uma 

tremedeira, porque dá tremedeira na hora que você vê um disco muito raro assim. 

Você não sabe o que fazer e aí dá tremedeira”.  

O Perito nº 2, por sua vez, narra a seguinte história: 

Eu me lembro que um cliente meu um dia chegou e 

falou assim: ‘Sérgio, eu tenho quase tudo de Nelson 

Gonçalves, procura essas duas músicas aqui’. Eu 

achei que era improvável conseguir. Um dia eu 

comprei uma pilha assim de disco, [...] ele veio e 

separou uns 20, 30 discos e aí ele pegou um disco na 

capa e disse assim, tremendo: “Sérgio, não acredito!”, 

as duas num longplay sobre a Guanabara, no Rio de 

Janeiro.  (Perito Nº 2). 

A “tremedeira” ao conseguir achar um disco ajuda a dar noção da euforia que 

é finalizar a busca por um disco desejado. Abaixo, há alguns trechos que deixam claro 

que a euforia existe inclusive se o garimpo “surpreende”: 

Eu achei por acaso assim, tava, vou olhar uma caixa 
que eu não olho normalmente, aí eu vi. Eu falei: 
‘caraca, meu’. (Entrevistado nº 7). 
 
Os vendedores] não sabem o que têm, não tem 
noção. Às vezes tem uma raridade. E nesse dia foi 
uma sorte: eu achei um disco meio que incomum, né, 
por R$5,00!”. (Entrevistado nº 9) 

Essa experiência faz com que os fãs de discos às vezes cometam 

“insanidades” (com a liberdade de usar um termo tão relativo e potencialmente 

julgador), para conseguir procurar e achar discos. As insanidades vão desde brigar 

com vendedor, ir a lugares perigosos ou, o mais comum, viajar para outras cidades. 

Indo desde cidades vizinhas... 

Eu namorava na época uma menina até no interior de 
São Paulo, lá de Americana, e aí rolou nosso 
aniversário, eu faço dia 29 e ela faz dia 30, eu ai eu 
peguei férias nesse período do aniversário e a gente 
foi pra Americana. E aí eu falei: ‘ó, dia 29 que vai ser 
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o meu aniversário eu vou pra Campinas e eu vou ficar 
o dia inteiro vendo disco’. Eu peguei uma lista de 
sebos em Campinas e fiquei o dia inteiro em 
Campinas, cara. Meu, que loucura que eu fui, sabe, 
porque eu não conhecia a cidade. (Entrevistado nº 7). 

… passando por cidades um pouco mais distantes... 

Peguei o carro fui pra Curitiba e comprei 4.000 discos 
lá. É uma loucura. (Entrevistado Nº 9). 

… ou até outros países... 

Viajei 18 horas de ônibus para ir pro Paraguai porque 
eu tinha pego férias, chegamos lá estava fechada a 
loja. Era um domingo. Você não acredita. Nós 
estávamos em São Paulo e fomos pra Foz do Iguaçu, 
pra Ciudad del Este. [...] E aí, tinha uma loja de disco 
em Assunção, só que aí foram seis horas “só”. 
Falaram que abria de domingo, aí chegamos lá tava 
fechada. (Entrevistado nº 8). 

O garimpo pode inclusive ter conotação quase literal: 

Já aprontei, já me enfiei em lugares que eu falava 
assim ‘meu Deus, eu não acredito que eu estou em 
um lugar tão imundo, tão nojento...’. Já teve lugar 
assim que eu tive me comprimir – já sou magro por 
natureza – mas eu tive que me agachar e me enfiar 
em um lugar que não cabiam duas pessoas, só eu. E 
ali não tinha luz, uma umidade desgraçada, e eu tive 
que ir com a luz do celular e catar os discos e procurei. 
Do jeito que pegava aquilo quebrava tudo, estava tudo 
podre e ia atrás. Eu falava 'Meu Deus eu não acredito 
que estou em um lugar desses…' (Entrevistado nº 9) 

Ainda, correr riscos não parece incomum na tentativa de conseguir achar 

discos: 

Mais loucura do que eu fazia de ir para a Galeria do 
Rock, quando tinha a briga de Punk e Metal, e indo 
com a camisa do Metallica?  (Entrevistado nº 1). 
 
Um amigo meu falou: ‘olha, o pai do Chicão era 
segurança de uma boate aqui na 9 de Julho. E o filho 
dele tocou lá, casou, foi morar não sei aonde e pôs os 
discos pra vender.’ Aí ele me deu e relação de discos. 
Ele tinha uns 300 discos lá e tinha só uns cinco ou 
seis que eu queria. Meu, [tive que ir] na favela, ali foi 
foda. (Entrevistado nº8). 
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5.3.2. Onde escutam? 
Para começar a contextualizar como os toca-discos e os equipamentos em 

geral de audição aparecem com importância na prática de consumo dos discos, 

possivelmente o primeiro e mais importante achado é o de que não há 

necessariamente um padrão de escolha unânime ou majoritário do que é o 

equipamento ou a prática ideal de ouvir. Mas, mesmo assim, é notável como a 

discussão esbarra constantemente nas mesmas categorias de análise.  

Ao falar dos toca-discos, que muitas vezes aparecem no momento em que as 

pessoas caçam na memória como foram os primórdios de seus contatos com os 

discos, já nesse momento a qualidade do equipamento é citada: “antes, cara, eu, o 

meu toca discos mesmo era isso aqui, ó. Esse aqui era o meu toca discos”, conta o 

Entrevistado nº 7; “Hoje eu tenho um sistema de som que, inclusive o meu toca discos 

foi reformado pelo meu pai, ele me deu de presente”, descreve o - Entrevistado nº 1, 

por sua vez. 

Assim, já na gênesis do gosto por disco se sabe que é uma prática que requer 

instrumentação tecnológica extra. O disco não é tocado sozinho e, mais que isso, um 

bom equipamento, seja o toca-discos ou a agulha, - peça central do aparelho, pode, 

na visão de peritos, fazer a diferença, como descreve o Perito nº1: “o mais importante 

eu acho também não é o disco, é a aparelhagem, né velho?”.  Para o Perito nº2, “a 

vitrola pode ser muito pior e ela não vai estragar o disco, desde que esteja com a 

agulha apropriada”. 

A questão da aparelhagem necessária para ouvir o disco, ou obter uma 

experiência melhor, como disseram os peritos, constantemente vem no discurso como 

forma de queixa. Ter um toca-discos de boa qualidade, por exemplo, pode custar caro, 

ou mesmo ser difícil conseguir: “o problema é o seguinte: aqui no Brasil esquece. Não 

fabrica nada. Tudo que tem é lá de fora, porque lá nunca morreu, nunca acabou toca 

disco, nunca acabou”, diz o Entrevistado nº 8. 

É, tem uma outra discussão de aparelhagem que é o 
seguinte: lá fora, os caras vendem uns equipamentos 
melhores porque na Europa e tal tá todo esse boom 
do vinil e tudo, então tem fabricante, tem gente 
fabricando aparelhos bons lá.”. (Entrevistado nº 3).  

Já o Entrevistado nº5 afirma que: 
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Tinha que ter um investimento grande e um material 
para ouvir o disco, sabe? Já tem, aqui no Brasil tem 
muito pouco, sabe? Tipo assim, lá fora até tem, tipo, 
coisa na Amazon você compra barato e tal, aqui no 
Brasil é difícil pra caramba comprar uma agulha, 
consertar, sabe? Minha vitrola teve um problema na 
rotação dela que ela tá rodando um pouquinho mais 
rápido e é o suficiente para estragar a música. Como 
você não conserta, sabe? (Entrevistado nº 5). 

Repara-se que aqui, quando os entrevistados colocam como mais 

desenvolvidos o comércio e a indústria de toca-discos fora do Brasil, o cenário 

nacional é posto como desfavorável para o pleno consumo de discos. A visão do Perito 

nº2 indica o fundamento da sensação desses consumidores: “acredito que a volta é 

inexorável no dia que a Philips, que a Gradiente, que a LG, que a Samsumg fabricar 

aparelho”. 

É percebido, inclusive, um hiato entre uma suposta alta demanda para os 

discos de vinil e a ausência de uma resposta esperada pelos fabricantes de discos, 

como indicado na Figura 22. 

Figura 22 – Postagem discutindo a oferta de toca-discos atualmente 

 

Fonte: Facebook, grupo Colecionadores de Discos (CD, Vinil, DVD e Outros). Acesso em 19 dez. 2017, 

às 00:32. 
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Com isso, como ouvir música sendo um consumidor de discos hoje? Uma série 

de exigências veladas existe, gerando uma discussão acerca de qual aparelho é 

melhor: o novo, ou o usado, da época em que o vinil era a principal plataforma musical. 

Sobre isso, o Perito nº1 afirma: “coisas tipo chinês, não né, é não tem som né. Eu não 

confio muito nesses aparelhos não”. O Perito nº1 concorda com essa visão, ao dizer 

que estão chegando ao país alguns aparelhos da China, mas que “são muito ruins”. 

O fato de serem chineses é paradoxal ao pensamento que pode surgir de que 

qualquer produto de mercados internacionais seja bom. Ainda, parece que o simples 

fato de ser novo, com possíveis incrementos tecnológicos, pode não agradar, como 

conta o Entrevistado nº4: “comprei um pra cá que não rolou... E é aqueles modernos, 

que aí vem com negócio de CD em baixo... eu não quero CD eu quero um toca disco”. 

Claro, os consumidores e os peritos reconhecem que há aparelhos novos com 

boa qualidade, como afirma o Perito nº1: “(recomendo) os aparelhos novos, tem 

aparelhos bons aí novos. Você pega Technics, ou mesmo aquela marca que é 

nacional, só que hoje se você vai comprar um desses aqui novo, custa R$ 2.000,00”. 

A marca Technics, inclusive, aparece na voz de mais entrevistados: 

Recomendo usar um pickup profissional. Aquele que 
não é automático, não é nada. Aqueles que você põe 
com a mão e, se você tiver dinheiro, pra você comprar 
um Technics direct drive . O direct drive da Technics 
o motor gira no eixo, não tem correia, não tem polia. 
Quando é belt driver é porque ele é com correia, a 
correia estica, dá diferença na rotação e esses direct 
drives que funciona o eixo no motor, eles ainda tem 
uma leitura estroboscópica da velocidade. (Perito 
nº2). 

Mas o fato em si de os aparelhos usados aparecerem como opção melhor, 

ainda que isso seja fruto de uma percepção, mostra o quanto a autenticidade indicial 

de Grayson e Martinec (2004) faz-se presente já no momento da escolha do 

equipamento: os aparelhos que tocavam os discos há duas, três, quatro décadas são 

percebidos como melhores. Há uma relação entre essa percepção e o conceito de 

autenticidade indicial se considerarmos que o equipamento de época carrega em si 

uma "agenda", uma carga desde a época tradicional dos vinis. 

Miller (2010) diria que, neste momento, os vinis é que teriam uma agência e os 

toca-discos vêm respeitando a época do próprio disco. Fazendo paralelo ao exemplo 
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que o próprio autor fornece: os moradores de uma casa antiga que preferem comprar 

uma mobília da mesma época — ou vintage, na definição de Yamanari (2013) —, 

agem sob o mesmo comportamento de quem opta por toca-discos usados, remetendo 

o equipamento à própria temporalidade dos próprios discos. 

Nota-se, no entanto, que o fato de ser novo ou usado não aparece nas 

recomendações dos peritos, mas frequentemente os aparelhos novos são 

confrontados com os antigos como um maniqueísmo tecnológico, como mostrado nas 

Figuras 23 e 24: 

Figura 23 – Postagem cujo autor pede indicações para comprar toca-discos. 

 

 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores! Acesso em 22 mai. 2017, às 23:11. 
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Figura 24 – Indicações de toca-discos em postagem 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores! Acesso em 22 mai. 2017, às 23:11. 

Há a inclinação dos colecionadores de automaticamente dar um ponto extra de 

nota para os toca-discos antigos. Mas há ressalvas: no mesmo post, há o contraponto, 

trazido na Figura 25: 

 

Figura 25 – pontos de vista discrepantes sobre toca-discos antigos 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores! Acesso em 22 mai. 2017, às 23:15. 

O aparelho da Crosley, citado frequentemente como anti-exemplo do que é um 

equipamento bom, é um toca-discos portátil, no formato de uma maleta, que pode 

inclusive ser aberta e fechada, como mostra Figura 26: 
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Figura 26 – Pergunta sobre o toca-discos Crosley 

 

Fonte: Grupo do Facebook Colecionadores de Discos. Acesso em 19 dez. 2017, às 00:59. 

Em um dos grupos, uma discussão mais fervorosa a respeito da Crosley se 

iniciou, como mostra a Figura 27.  

Figura 27 – Discussão ao redor do toca-discos Crosley 

 

Fonte: Grupo do Facebook Colecionadores de Discos. Acesso em 19 dez. 2017, às 01:04. 

 

O que começou como uma discussão do quão difícil supostamente é encontrar 

um toca-discos de qualidade sem ter um alto preço entrou por um viés de justificativa 

que insinuou inclusive que o alto preço é por conta de certa característica de “nicho” 

que a volta do vinil traz consigo, como mostra a Figura 28: 
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Figura 28 – O alto preço e o suposto “nicho do vinil” no Brasil 

 

Fonte: Facebook, grupo Colecionadores de Discos. Acesso em 20 dez. 2017, às 23:29. 

 

Ainda, indicado na Figura 29, a conversa seguiu para o ponto de que, segundo 

algumas opiniões, o fato de ter virado nicho, ou até luxo, seria porque o vinil possibilita 

uma “carteirada” intelectual, uma “aparência de rico”: 

Figura 29 – O vinil enquanto enfeite e “acessório de rico” 

 

Fonte: Facebook, grupo Colecionadores de Discos. Acesso em 20 dez. 2017, às 23:36. 

Para o atual momento do trabalho, a “cereja do bolo” da conversa está 

apresentada na Figura 30: 

Figura 30 – Crítica sobre os colecionadores recentes de discos 

 

Fonte: Facebook, grupo Colecionadores de Discos. Acesso em 20 dez. 2017, às 23:37. 
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Para a autora dos comentários acima, os compradores da Crosley estariam não 

só prejudicando a própria experiência de ouvir, como também seus discos, e, como 

supostamente poderiam colocar de volta à venda, prejudicam o mercado como um 

todo. Novamente aqui a questão da escassez (HIRSCH, 1979) aparece fortemente: 

no entanto, neste caso, a sensação de bem escasso é colocada como antagônica ao 

bem-estar ao consumir. 

A situação chama tanto a atenção que no roteiro das entrevistas ela foi 

colocada — por vezes com alguns detalhes irrelevantes colocados ou retirados para 

fazer sentido contextual em cada uma das conversas — com o intuito de saber o que 

os entrevistados pensam sobre a situação. O primeiro achado interessante é que, 

embora a “maleta que toca discos” possa ser reconhecida como inferior, sua qualidade 

pode não ser inferior ao equipamento que outrora foi usado pra reproduzir os discos, 

no caso de itens usados: 

É que eu acho essa maletinha e tal é meio ruim até 

pra ouvir o disco e tal, não sei o que, mas assim, 

sabe? Eu, principalmente eu, eu compro muitos 

discos de música brega, que eram discos que vieram 

de gente de classe mais baixa, sabe? Então se Bartô 

Galeno tá na minha coleção, o cara que compra Bartô 

Galeno é quem não tem dinheiro, sabe? Essa é que a 

verdade, a galera que tem grana não ouve esses tipos 

de música. Então, provavelmente, esses toca discos 

que o pessoal tinha eram uns toca discos bem ruins 

também assim, imagino, sabe? (Entrevistado nº 6). 

Ainda, o próprio fato de ser vintage e não retrô gera desconforto e rege uma 

opinião: 

Uma vez eu fui na casa de um amigo ele falou que 

tinha que comprar uma vitrolinha dessas da moda, 

dessas baratinhas assim, bonitinhas, com um design 

vintage e não sei o que. Mano, eu fiquei 

impressionado, o disco adorava ficar barulhento, 

assim, ficava escroto, ficava uma merda, eu preferia 

não ouvir nada assim, prefiro ouvir uma batedeira do 
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que isso, mas era muito mais de ouvir mesmo, da 

qualidade da música que saia, não de estragar, eu 

não sabia que estragava. (Entrevistado nº 10). 

Ainda, o descontentamento com a “maletinha” nem sempre é expresso em 

palavras exatas, como no caso do Entrevistado nº3: “é muito ruim. Eu ganhei de 

presente, ela é linda, mas é muito ruim”. Ou nem sempre está concentrado em um só 

motivo, como ele mesmo continua: 

Então, é, eu particularmente eu não conheço esses 

aparelhos novos, tá? Eu vi alguns assim, a parte 

estrutural dele, por exemplo, no Sam’s Club eu vi, em 

alguns lugares aqui, tem uma livraria também aqui 

que vende esses novos, é totalmente diferente disso 

aqui, cara. É feito de plástico, você entendeu? A 

capsula é… Provavelmente a agulha é uma agulha 

que não é tão boa, não tem peso para você regular o 

braço e tudo, entendeu? (Entrevistado nº 3. 

Os motivos para rechaçar o toca-discos mais novo são diversos. O próprio 

entrevistado autor do trecho acima deu vários para tentar justificar a discussão em 

torno da Crosley. 

E mais potência. O aparelho talvez não tenha uma 

amplificação, esses novos não tem uma amplificação 

boa que tem esses. Então tem alguma coisa que você 

perde e alguma coisa que você ganha. (Entrevistado 

nº 3). 

No entanto, ele também ensaia a empatia pela opinião oposta: 

“Tem esse negócio, tem sempre essa discussão. Aí 

tem muito assim: o cara hoje tá entrando no: “ah, vou 

começar a colecionar vinil. Que que eu compro? 

Compro essa Crosley, compro uma outra”, ai, se ele 

entra num fórum desses, os caras mete o pau, falam 

“meu, não compra”, compra um receiver dos anos 80, 

que você vai pagar, você vai gastar às vezes menos 
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dependendo do que você comprar e um toca discos, 

no final vai sair um pouquinho mais caro do que 

aquela Crosley, mas o cara vai pegar um aparelho ai 

que vai, o cara pode estar usando ai por um bom 

tempo. (Entrevistado nº 3) 

Vê-se também que o argumento para defender que a postura radicalmente 

contra a Crosley é extremista não é coloca o critério como um elemento opcional na 

esfera dos discos. Reconhece que existe, mas é como se ser criterioso ao extremo 

não for exatamente um principal motivador dos significados autênticos do disco. 

Não, essa é a visão provavelmente de um 

colecionador criterioso. Esse não é o meu caso, é o 

que eu te falei: eu compro disco realmente para ouvir. 

Mas tem gente que é bem criteriosa, desde manuseio 

até, enfim... Mas eu não considero um exagero não, 

isso aí é só o cara que realmente é criterioso. 

(Entrevistado nº 2). 

Levanta-se, portanto, outra questão: a dos audiófilos, que, por definição, são 

pessoas apaixonadas por som, e que, por conta disso, atentam-se enormemente aos 

detalhes. Muito do que vê na trajetória da gravação do som foi em busca do som 

perfeito, até porque, como se viu, trata-se de um feito tecnológico recente e o início 

da gravação sonora foi composto por uma série de registros apenas parecidos com a 

realidade, longe portanto da fidedignidade integral ao motivo gravado. 

Por isso, uma quebra na cronologia natural da caminhada tecnológica pode-se 

fazer supor que o vinil, embora já de certa forma ultrapassado, poderia representar o 

suprassumo da fidelidade musical. 

No entanto, não foi exatamente o que se viu: os entrevistados que falaram 

sobre os audiófilos costumaram referir-se a eles na terceira pessoa, colocando o outro 

como exemplo de audiófilo e detalhista: 

“[No meu caso] é mais um hobby mesmo, cara. É um 

hobby assim que eu acho legal e ainda tem esse lance 

da discotecagem que eu acabo usando pra discotecar 

mesmo o vinil, mas, cara, se uma hora eu desencanar 
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de disco, vendo. Ou ele fica aí e eu continuo ouvindo 

música. E eu, sei lá, eu queria ter um lugar melhor 

pra… tipo, puta, uma estante pra ficar bonitinho, não 

catalogado extremamente e tal, que nem, porque eu 

não sou audiófilo e tem a galera que tem essa pilha, 

né? Que nem a mulher que falou [do argumento 

contra a Crosley]. (Entrevistado nº 7). 

O fato de o entrevistado não se considerar audiófilo parece inclusive dar uma 

liberdade a ele próprio de poder se permitir não atentar a certos detalhes ou seguir 

um comportamento que não necessariamente lhe agrada. 

Tá, eu tenho uma particularidade engraçada sobre 

esse ponto: eu sou uma pessoa doida por disco e não 

ligo pra aparelho, tá? ‘Ah, mas é bom você ter um 

disco num bom aparelho’. Concordo em gênero e 

grau, mas todas as oportunidades que eu tinha lá R$ 

3.000,00 pra investir num aparelho bom, com pick-up 

bom, eu torrava em disco. Pelo seguinte ponto: o 

disco some. O aparelho tá aí. Eu posso comprar em 

qualquer momento. (Entrevistado nº 9). 

Repara-se que o motivador audiófilo é sentido por esses entrevistados como 

superando o ponto central de ouvir música e ouvir disco. Como o entrevistado acima 

disse, para ele simplesmente não faria sentido dispender um valor em equipamento, 

se ele pode “torrar” a mesma quantidade em disco — sobretudo levando-se em conta 

a suposta escassez existente nos discos, e implicitamente ausente no equipamento.  

Cara, o negócio é… e aquele toca disco que não sei 

o que, que não encosta, o negócio fica flutuando, sei 

lá que porra que é aquilo. Cara, sinceramente, você 

vai, você não vai ouvir “ah, a frequência, que não sei 

o que”. Meu, cara, é coisa xarope, é coisa xarope. 

Música é música, velho. Música é música e fim. Pelo 

menos é o que eu vejo, eu acho. (Entrevistado nº 7). 
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Tem muita discussão: 'pô, mas será que tem 

[qualidade melhor] mesmo?’ Pô só se você tiver um 

ouvido muito bom, a grande maioria das pessoas não 

têm capacidade né de perceber a diferença de um 

[meio] pro outro e tal…. (Entrevistado nº 3). 

Adjetivos nada simpáticos são dados para os detalhistas: “xarope”, 

“entusiasta”, “louco”. Independente de qual, a distância auto imposta de quem 

supostamente é apegado a detalhes de som é iminente:  

Eu não vejo essa, essa diferença. Isso aí é mais para 

entusiasta. Desculpe, mas é o que eu penso. É aquele 

cara que fica criando coisas em cima de um material, 

criando significados em cima de um material. 

(Entrevistado nº 10). 

 

É, é, veja bem: tanto o disco pode estragar a agulha, 

como a agulha pode estragar o disco, tá? 

Dependendo até se você pegar um disco muito zuado, 

ele vai, ele vai afetar porque a agulha tem vários tipos: 

elíptica, mais dura, tem a night Club que eu uso, que 

a Ortofon Night Club ela é mais dura, né? Então, 

assim, ela não tem um som tão puro pra você fazer 

uma gravação. Tem muito isso, aí você já entra numa 

linha de audiófilo e os caras, ai meu, ai lá esses são 

loucos. Os caras têm até balança pra pesar e o 

‘caraio’. (Entrevistado nº 8). 

Isso é complementado pelo fato de a aparelhagem ser vista como mero 

instrumento para a experiência do vinil. O equipamento para ouvir vinil é o cenário 

para uma peça de teatro, que depende quase integralmente do cenário em si, mas 

muito mais pelo que o cenário em conjunto com os atores, enredo e jogo de cena, 

proporcionam. “O equipamento é mais fácil, né, cara. Você mantendo a agulha sempre 

limpa não tem erro e ter uma boa agulha”, conta o Entrevistado nº 1. 
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Com isso, vê-se que uma facilidade e uma simplicidade de cuidar é atribuída 

aos equipamentos e também ao processo de limpeza e de cuidados necessários, ou 

seja, o que poderia ser encarado como um inconveniente é tratado como parte natural 

do processo de disco. Inclusive porque a limpeza dos discos é também parte do ritual 

e da experiência autêntica proporcionados pelo vinil. 

Assim, o material de limpeza fica já do lado da 

coleção. Então você tira um disco para ouvir, sem 

tocar nas faces, em nenhuma da face A e da face B, 

às vezes ele precisa de uma limpezinha, já faz a 

limpeza lateral, bota lá para ouvir, tira com o dedo, 

mas pressionando com os indicadores pelas laterais. 

(Entrevistado nº 2). 

Um exemplo disso é a fala acima, que já emendou qual o processo feito para 

limpar com uma outra parte do ritual, que é colocar de fato pra ouvir. "Eu limpo na 

hora que eu vou ouvir, se tiver sujeira eu lavo ele, né, com água, tem uns 

procedimentos de limpeza, normal né?", descreve também o Entrevistado nº 8. 

A normalidade com que o processo é encarado é um padrão encontrado. O 

Entrevistado nº1 diz: "Se precisar, eu limpo. Passo uma flanelinha. Dá até para limpar 

com uma água". Já o Entrevistado nº5 conta que "Não tem uma coisa de, sei lá, limpar 

uma vez por mês, não tem isso. Vou pegar pra ouvir e eu olho e “pus, tá meio sujo”, 

aí eu limpo. Se não tiver eu vou lá e boto e tal". O Entrevistado nº7 revela: "se eu 

quero ouvir, eu quero ouvir. Se tiver muito sujo aí eu, puta, passo uma água". Por fim, 

conta o Entrevistado nº7: 

Eu tenho o mínimo assim de cuidado, não sou a 

pessoa mais cuidadosa. Mas assim, óbvio, nunca 

deixo o disco fora, né, sempre guardo na capinha e, 

de vez em quando, quando eu percebo que ele está 

mais sujo, pegou pó e tudo mais eu dou uma lava 

assim com água corrente. Faz tempo que eu não faço 

isso, inclusive. (Entrevistado nº 10). 
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Todo o cuidado parece o suficiente, em nome do ritual. No entanto, a visão 

especializada dos peritos enfatiza que seria necessário um olhar mais cuidadoso 

nessa parte: 

Agora, o que ninguém sabe é que disco não se limpa, 

disco se lava. Você tem um disco sujo, que suja 

mesmo e gruda a mão, você põe a mão às vezes e tá 

meio umedecido, e gruda poeira... você põe uma 

bacia com água limpa, duas colheres de detergente 

neutro, põe o disco cinco minutos de um lado, cinco 

do outro porque se ficar muito tempo é ruim para o 

rótulo. (Perito nº 2). 

Essa discrepância pode ser explicada, segundo um dos entrevistados, por 

conta de o capital cultural estar concentrado em poucas pessoas, ou seja, apenas um 

nicho, nas palavras dele, detém o conhecimento técnico para comprar o melhor 

aparelho, as melhores técnicas de limpeza, melhores práticas com a agulha, etc. 

Porque assim, eu acho que apesar de o disco ter 

ficado menos nicho hoje, já tem mais gente escutando 

– na verdade continua sendo um nicho, aumentou o 

nicho, mas continua sendo um nicho -, o hardware de 

gente que conhece de verdade sobre agulha, sobre 

preso, sobre rotação... (Entrevistado nº 6). 

A autenticidade, portanto, não está nas minúcias técnicas exaltadas por alguns 

especialistas técnicos ou fanáticos em áudio, como viu-se há pouco. O autêntico está 

muito na experiência, no ritual e em todas as experiências adjacentes ao processo de 

ouvir, embebidos também nas boas doses de viagem no tempo, nostálgicas ou não.  

O momento do trabalho pode remeter à letra de uma canção de Belchior, de 

nome Velha Roupa Colorida, que é repleta de nostalgia e trazendo elementos do 

passado. "Como Poe, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho: 'Black Bird, 

Assum Preto, o que se faz?'". O trecho faz alusão à obra de Edgar Allan Poe de nome 

"O Corvo"15, em que o eu-lírico repleto de crises e questões existenciais tem um 

                                                             
15 Tradução livre para "The Raven". 
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diálogo com um corvo. Já na canção, o eu-lírico debate com um pássaro preto sobre 

o que já passou, sobre como fazer com o que não volta mais, com os rituais, com as 

experiências que já se foram. Na música, o pássaro também é questionado: tudo já 

ficou atrás? É sobre essa particularidade, o vinil como instrumento de volta ao tempo 

que estimula todos os rituais e experiências já vistos, que o próximo capítulo vai tratar. 
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VI. Como era verde (e verdadeiro) meu vale 

"Eu sou como o velho barco que guarda no seu bojo o eterno ruído do mar batendo 

No entanto como está longe o mar e como é dura a terra sob mim" 

(O Incriado, poesia de Vinicius de Moraes) 

 

Neste trabalho, já se falou do vinil como uma mercadoria antiga; que ouvi-lo 

tocando é também um ritual e uma experiência e não apenas o simples ato de ouvir 

música. Agora, o estudo abordará um aspecto que une esses dois fatores: o poder de 

resgate do vinil 

6.1.  Nostalgia e resgate histórico: do tempo do vinil 

O tema da nostalgia fez parte do roteiro de entrevista: foi perguntando aos 

entrevistados se consideram a si mesmos nostálgicos. Para alguns, essa questão nem 

seria necessária, dada a constância do tema durante as outras pautas do roteiro, como 

foi o caso do Entrevistado nº2: “é que nem o Ed Motta canta lá né ‘Eu vim de lá, num 

tempo sem preocupação. Som do vinil, o seu chiado é bom’”, conta. 

Relembrando os conceitos sobre nostalgia nos quais o trabalho se ampara, 

dois se destacam: (i) a diferença proposta por Yamanari (2013) entre o retrô e o 

vintage, sendo o primeiro uma recriação de elementos do passado e o segundo, o 

próprio elemento passado resistindo aos tempos, já que ambos podem causar 

sentimentos relacionados à nostalgia nos consumidores; e (ii) a nostalgia como fator 

de motivação de compra do vinil, de Shuker (2010), no momento em que o autor 

comenta que um dos motivos que fomenta a preferência pelo vinil é a nostalgia e sua 

memória geracional e histórica. 

Por isso, algo maior foi aparecendo conforme as entrevistas: a nostalgia como 

algo referente à música em si e não em relação às histórias de vida pessoais. O 

Entrevistado nº6 conta: "acho que eu tenho um interesse histórico, interesse também 

de, sei lá, ter algum, porque eu gosto muito do símbolo do disco e, tipo, ser aquele 

símbolo do transporte para outra época. Então eu acho o disco como símbolo uma 

coisa bem, bem, bem interessante".  Já para o Entrevistado nº4, "é um retrato de um 

negócio, de um tempo daquele artista". Por fim, o Entrevistado nº3 revela que: 



 

 

101 

Hoje rádio já é mais difícil de ouvir, né? Hoje eu acho 
que caiu muito, caiu demais né? Aqui em São José 
[dos Campos] eu acho que tem uma que dá para ouvir 
alguma coisa, o resto é tudo… mais em São Paulo 
mesmo. 89 também já não é mais 89 que era 
antigamente. Eu acho que, então, a própria música 
em si se modificou muito, né? (Entrevistado nº 3). 

Isso não é restrito à qualidade da música em si, mas ao modo como a música 

era lançada e também consumida, relembra o Entrevistado nº3: "era muito legal. Era 

uma época que, cara, você ficava falando: “pô, teve um lançamento de disco”, alguma 

coisa assim. As pessoas esperavam mesmo, entendeu?". Para o Perito nº1, 

Hoje você vê que tem muitos compositores, cantores 
bons, mas [...] eu sinto falta acho que das gravadoras. 
[...] você vê, tem muita gente boa, muito músico bom 
aí em evidência que mostram o som talvez na 
televisão ou mesmo na internet, mas não fica popular. 
(Perito nº 1). 

Assim, antes de tudo, mesmo para quem não se considera nostálgico, o vinil 

tem a capacidade de remeter a um tempo supostamente melhor ou apenas diferente 

da música. "Sentimentos como saudade, nostalgia, melancolia" retratados por 

Yamanari (2013) como exemplos das sensações que o retrô ou o vintage podem 

causar nas pessoas enquanto consumidores fazem-se presentes na fala do Entrevista 

nº3: "Tem discos que tem toda uma linha né, de músicas que contam uma história até 

o final que hoje você não vê, entendeu?". 

Ainda que, para se explicar isso, eventualmente o discurso caia para a 

nostalgia clássica: 

É dos artistas, é da arte mesmo, sabe? A gente tava 
escutando, mas, por outro lado, eu também às vezes 
sinto isso… Minha mãe não é uma pessoa letrada 
assim, não é uma pessoa conhecedora, não é uma 
mulher com muita cultura, não é uma aculturada 
também, mas não é uma mulher com muita cultura. 
No entanto ela me, ela me fazia escutar alguns discos 
quando eu era criança, eu me lembro, eu não esqueço 
isso, cara… Moon River era uma das músicas que eu 
mais gostava quando eu era criança, que ela botava 
sempre para eu escutar para eu dormir porque ela 
sabia que eu gostava e, até hoje, a gente tava vindo 
pra cá, e tava tocando Moon River no rádio em algum 
momento. E, toda vez que eu escuto Moon River eu 
me lembro da minha mãe, sabe? (Entrevistado nº 2). 
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Talvez por isso o vinil pode não ser considerado como um item em processo 

de retorno, mas sim como um ícone clássico de tudo isso: 

Então, porque eu acho o CD é nostálgico. Por que o 
que que é CD? Pra que serve essa merda? Ninguém 
ouve, não quer mais escutar nem no computador 
mais. Vinil não é nostálgico, é o passo seguinte por 
mais que seja o passo anterior, entendeu? Fora do 
Brasil isso tá rolando muito. Aqui tá devagarzinho, tá 
rolando e tal. As pessoas são menos interessadas em 
música. Em tudo, né? Em música, em cinema, em... 
É, mas fora do Brasil rola muito o vinil, você vai nas 
lojas gringas e o que tem é vinil. (Entrevistado nº4). 
 

A materialidade, coleção, a coisa física, o tesão de 
você colocar e tudo mais do vinil o CD não tem. E aí 
ele também não vai ter mais a praticidade mais. Hoje 
em dia ele não vai ter mais, mas ele já teve. Não vai 
ter mais a mesma praticidade de ouvir música no 
celular, no computador, ou seja, onde for. Na minha 
opinião o CD ficou obsoleto, enquanto vinil não. 
(Entrevistado nº 10). 

Portanto, para algumas pessoas, o vinil nunca caiu em desuso. A nostalgia é 

embebida em um fator contínuo: os discos ficaram sempre em alta para quem viveu 

os anos em que estes estavam em alta, como conta o Entrevistado nº8: "o saudosismo 

em termos musicais é o seguinte: eu sou um cara que eu até hoje eu compro disco, 

até hoje". Do mesmo modo, o Perito nº1 afirma que "não é volta [dos discos], pois 

nunca parou". 

Claro que, ainda segundo Yamanari (2013), essas sensações podem estar 

associadas à própria melancolia ou nostalgia que os discos enquanto vintage ou retrô 

podem fomentar. Há quem, talvez por ter nascido em uma época posterior ao auge 

dos discos, tenha certa dificuldade em expressar seu sentimento nostálgico por eles, 

como é o caso do Entrevistado nº9: " não sei se eu diria que sou nostálgico, porque 

como que eu sou nostálgico se eu não posso ter saudade de algo que eu não vivi?". 

O Entrevistado nº6, por sua vez, concorda: 

Eu sou economista, mas eu tenho um pé na história 
também, minha pesquisa acadêmica é em história, 
assim, não sei se é nostálgico. Nostálgico é sentir falta 
daquilo que você viveu, né? Mas por interesse 
histórico mesmo, pode se chamar de nostalgia, talvez. 
(Entrevistado nº 6). 
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A capacidade do vinil enquanto objeto de consumo de representar uma 

memória geracional e histórica (SHUKER, 2010) é evidente no primeiro dos excertos 

acima. O vinil carrega em si uma capacidade de trazer significados e proporcionar ao 

ouvinte uma experiência transgeracional. Um prato cheio a quem nutre interesses 

históricos. 

Além disso, em ambos os excertos acima, uma sensação que Yamanari (2013) 

descreve que o vintage e o retrô causam está bem evidente: "a capacidade de 

transportar-se, por meio de um produto, a uma época que desejariam ter vivido” 

(YAMANARI, 2013, p. 3.094), já que os entrevistados deixam claro que não viveram 

a época auge de seus itens hoje colecionados. 

De qualquer forma, foi muito comum que os entrevistados, mais velhos ou mais 

novos, tenham resgatado elementos de suas infâncias, de quem os influenciou 

musicalmente, de suas famílias, do momento de vida em que começaram a se 

interessar em música e, por vezes consequentemente, nos discos. Foi o caso do 

Entrevistado nº1, que disse: "minha mãe tinha discos porque ela gostava de sair pra 

dançar, curtir a noite. No teatro à meia noite, a velha ia, entendeu?".  Outros 

entrevistados também narraram suas histórias: 

Eu sou da época do vinil, né? Eu tenho 44 [anos], 
então com mais ou menos, deixa eu pensar o primeiro 
disco que eu tive na vida meu, fora disco infantil que 
minha mãe me dava, eu pedi a trilha da novela Pai 
Herói pra minha mãe, eu não sei a razão exatamente, 
mas eu pedi e minha mãe me comprou uma trilha de 
novela lá dos anos 1970, Pai Herói. (Entrevistado nº 
4). 
 
Esse foi o meu primeiro disco de vinil e eu tenho disco 
do [programa de televisão Castelo] Rá-Tim-Bum, 
então eu escutei muito vinil, eu escutei muito Tim Maia 
quando era criança, Raul Seixas e assim, ficava lá 
ouvindo. Eu era criança, mas ficava mexendo lá, 
chegou uma hora que quebrou o botão do rádio de 
tanto eu ficar mexendo também e ai fiquei muito 
tempo ser ver disco, mas sempre fui muito 
apaixonado por música por conta dos meus pais, 
minha mãe gosta muito de música, gosta de rock, não 
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rock, rock pauleira assim, que nem eu escuto metal 
pesado, mas escuta bastante música, meu pai 
também e ai foi essa paixão da música e tal e ai eu 
reencontrei o vinil mais velho. (Entrevistado nº 7). 
 
Aí, em casa, na minha época de infância não tinha 
CD, tá? Era disco. E eu me lembro dos discos da 
minha mãe e dos meus pais e eu pegava aquilo e 
colava na vitrola, achava muito legal ouvir. 
(Entrevistado nº9). 
 
O meu pai tinha uma coleção muito grande, ainda tem 
na verdade, porque ele sempre foi muito apaixonado 
por música... Então, ele sempre colecionou vinil, tinha 
centenas e centenas de vinis e quando muitas 
pessoas começaram a se desvencilhar e vender vinis 
quando o CD entrou em ascensão, né, lá no começo 
da década de 1990 e tal [...], ele até também começou 
a colecionar CDs, mas sem nunca ter se desfeito dos 
vinis. (Entrevistado nº 10). 

Dessa forma, já que muitos declaram terem herdado a coleção ou o gosto por 

músicas ou discos, a nostalgia atua também como combustível para transformar o 

vinil em um registro de um momento atual, para o futuro. Isso é alimentado por um 

grande afeto e até ciúmes nutrido pela própria coleção de discos: 

Eu não sei nem se eu vou ter filho, cara, mas se eu 
tiver, eu quero muito que eles tenham essa referência, 
sabe? Da mesma maneira que eu tive, que meu irmão 
me deu a referência, eu gostaria que eles tivessem. E 
aí, se em algum momento eles quiserem manter a 
coleção ou se interessarem o suficiente para isso. 
(Entrevistado nº 2). 
 
Talvez tenha a ver com nostalgia minha comigo 
mesmo, de querer é, de materializar mesmo, de deixar 
mais concreto no tempo uma coisa que eu gosto, 
então dá uma noção de durabilidade com aquilo, dá 
uma noção de materialidade mesmo você ter 
fisicamente aquilo. Talvez nesse sentido sim, eu estou 
eternizando um pouco mais um momento da minha 
vida, eu estou eternizando um pouco mais um gosto 
que eu tenho, uma fase específica, né, mas acho que 
não tem a ver com querer reviver o passado, nada 
assim nesse sentido assim, acho que não é uma coisa 
exatamente retrô, apesar de o vinil ser um símbolo 
retrô. (Entrevistado nº 10). 
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Com isso, a memória geracional em relação à própria história e à própria família 

é algo presente nas significações dos consumidores quando o assunto é nostalgia nos 

vinis. O último excerto serve de ponte para um outro fator inerente à conversa sobre 

discos, sobretudo no século XVI: a prensagem. O que serve como referência para que 

as gravadoras e lojas consigam determinar a idade de um disco é um elemento 
conversado, valorizado ou desvalorizado por quem consome discos.  

Figura 31 – Destaque para a prensagem do disco em uma postagem 

  

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores! Acesso em 21 mai. 2017, às 14:59. 

Nesse caso, "primeira prensagem" e "edição original" atuam como rótulos 

sinonímicos: 
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Figura 32 – Um outro jeito de referir-se à prensagem 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores! Acesso em 21 mai. 2017, às 14:03. 

Estabelece-se, portanto, três divisões. Na primeira, tem-se os discos 

diretamente da época em que os vinis eram uma das poucas maneiras de ouvir música 

em casa. Nesse caso, muitas vezes, são fiéis à época e ao ano em que a obra foi 

originalmente lançada, configurando-se como primeira prensagem, e mesmo quando 

não os são, já oferecem certo tempo de uso; na segunda, há os vinis novos, de artistas 

que produzem álbuns contemporâneos e optam em lançá-los em vinil. Por fim, a 

terceira divisão considera aqueles vinis cuja obra gravada já tem algum tempo de 

existência e que são relançados recentemente por alguma gravadora.  

Contudo, a principal dicotomia que o fator da prensagem determina é que 

existem discos novos e discos de época. Mas como essas diferenças são percebidas? 

Essa questão foi diretamente perguntada a cada um dos entrevistados.  
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Retomando a teoria, tem-se que ao se opor dois grandes tipos de prensagem, 

as antigas e as novas,  a teoria consegue suportar as diferenças explicando que se 

trata um disco vintage (YAMANARI, 2013), de época, inicial (GRAYSON E 

MARTINEC, 2004), cuja própria temporalidade determinou a idade do disco (MILLER, 

2010); e do outro lado o exemplar antagônico: retrô e icônico, um simulacro de 

Baudrillard (1983). 

Voltando a olhar o próprio material coletado, logo de início é possível reparar 

que o fato de um disco "primeira prensagem" ser mais caro pode assustar: 

Eu vi que tinha disco que custava muito mais caro do 
que outros e, às vezes, a qualidade das ondulações 
não acompanhavam aquele preço e eu ficava 
incomodado com aquilo. [...] você via que às vezes ele 
tava com uns arranhões assim, que poderia 
comprometer a hora de você ouvir e tal, e aí eu 
descobri isso num "Os alquimistas estão chegando", 
do Jorge Ben. Eu achei dois: um estava muito bom e 
o outro estava bem mais ou menos, assim… A capa 
não tava lá aquela coisa né, aí o cara falou pra mim 
assim: “não, esse é…” e eu falava “por que que esse 
é mais caro, cara? [...] aí o cara me explicou: “não, 
esse aí é mais caro porque ele é primeira prensagem”, 
e eu nem sabia o que que era isso, cara. Ele falou: “É 
como se fosse a primeira edição”, aí eu falei: “ah, 
caramba! Então, é por isso que eu vejo essa 
diferença. (Entrevistado nº 2). 

O entrevistado seguiu explicando: "normalmente as primeiras prensagens ali, 

elas são mais caras. E aí eu descobri isso, e aí eu percebi que isso, na verdade, tem 

mais um valor para colecionador do que pro cara que quer ouvir”. 

No entanto, como o mesmo entrevistado havia declarado que gostaria de ter o 

disco Alucinação, do Belchior, em primeira prensagem, foi perguntado a ele se havia 

dado valor à primeira prensagem. A resposta simples associou a procura do disco em 

primeira prensagem com o afeto e gosto excessivo pelo disco em questão: "eu estava 

procurando a primeira prensagem do Alucinação porque é o meu disco predileto. 

Então, eu queria ter a primeira prensagem dele", contou o Entrevistado nº 2. 

Além disso, vê-se novamente a discrepância entre o que de fato é sentido e 

uma visão supostamente mais técnica:  

Na reedição já́ é uma interpretação sobre o que a 
edição. No som isso não tem a ver, porque os caras 
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melhoram a qualidade do som as vezes, não sei. É 
uma reinterpretação, melhorar já́ é uma outra 
interpretação, então eu tenho interesse em saber... o 
que me interessa de fato é saber como que era o 
negócio quando ele foi feito. É, como um livro assim, 
sei lá́, é a 15a tradução de um negócio, pode ser uma, 
sabe? “Pó̂, como é que era no original isso aí? Vamos 
lá́ ver”, eu sei que é muito sutil isso em termos de som, 
mas é isso que me interessa. (Entrevistado Nº 4). 

Na citação acima, embora o entrevistado diga que prefere uma edição original 

pela garantia de ser exatamente um retrato de quando foi feito, por "ser exatamente o 

que era no original", não há um detalhamento técnico rígido de qual é a diferença.  

O "aqui agora" de Benjamin (1955), portanto, é evidente, bem como a agência 

de temporalidade proposta por Miller (2010). O ano de uma obra determina em qual 

formato deve ser ouvida, e isso na lógica da reprodutibilidade técnica existe para 

aproximar quem consome do autor da obra em questão. 

Agora assim, eu nunca tive a oportunidade de pegar 
uma primeira prensagem, o mesmo disco, um 
primeira prensagem e o outro agora novo e escutar 
para ver se tem alguma diferença. Eu não sei, tem 
gente que reclama, eu participo de bastante fórum de 
Facebook de vinil e aí tem uns caras que falam: 
“porra, relançamento do Tim Maia, eu fui ouvir e o som 
tá baixo, né, não sei o que, não é a mesma coisa que 
a primeira prensagem, e tal e tal”. Assim, eu não sei 
avaliar. Eu teria que pegar os dois para poder avaliar 
se teve uma queda ou não, mas assim, o material em 
si melhorou muito. (Entrevistado nº 3). 

Quando o entrevistado diz que embora os discos novos, que não são primeira 

prensagem, sejam de material melhor (inclusive mostrando quão mole podem ser os 

discos mais antigos), ele aproxima seu discurso do que Brown, Kozinets e Sherry Jr. 

(2003) disseram a respeito do que o retrô tem de ganhos sobre o vintage. Isso porque 

os produtos retrô combinam formas antigas com funções de ponta e, assim, 

harmonizam o passado com o presente, apresentando ganhos em desempenho e 

segurança.  

"Hoje, pô, esse 180 gramas, se eu não me engano, 
acho que é só esse 180 gramas que os caras fazem, 
eles não fazem outro. Antigamente não, você pegava 
um, cara, um era grosso e era legal. Aí você pegava 
outro que era fino, você entendeu? (Entrevistado nº 
3). 
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Percebe-se também a liberdade com que o termo "prensagem" em si é 

proferido: sem obrigação técnica, sem definição exata. No discurso dos entrevistados, 

falar em "discos de primeira prensagem" pode servir simplesmente para diferenciar 

dos discos novos, como evidencia a fala do Entrevistado nº3: " todos esses meus 

discos são considerados primeira prensagem. Eu não tenho nenhum, nenhum, zero, 

zero bala. Esses novos 180g". 

A primeira prensagem, portanto, pode ser encarada como sinônimo para os 

itens vintage, ou seja, discos propriamente de época, antagônicos aos novos, que na 

definição de Yamanari (2013) são itens retrô. Um dos peritos explica que a valorização 

da primeira prensagem deve-se à ausência de cópias, mantendo a originalidade 

(reprodutibilidade): 

É o selo, né? Por que tem várias reimpressões, né? 
Um disco, eu também não conheço muito bem disco, 
mas é normal qualquer desses discos aí, já foi 
impresso quatro ou cinco vezes. Então, por isso que 
eles falam que a primeira impressão é a que vale 
mais. Por exemplo, o primeiro disco lá de 1969, do 
Beatles, 1967, 1966. (Perito nº 1). 

Há, no entanto, uma ideia contraditória de que mesmo as reprensagens podem 

ser melhores que as prensagens originais à época do disco: 

Eu acho que é muito preciosismo, tipo, tem 
reprensagens e reprensagens, que nem: você pega 
de um outro maestro também como o Hareton 
Salvanini é o Arthur Verocai, teve várias reprensagens 
do disco dele que é de 1972, se eu não me engano, o 
Arthur Verocai. É, algumas das prensagens foram 
tiradas das fitas masters originais da época. Então, 
cara, muitas vezes a reprensagem é até melhor. 
(Entrevistado nº 7) 

Isso enquadra-se também na recém resgatada proposição de Brown, Kozinets 

e Sherry Jr. (2003) a respeito da vantagem dos retrôs, em detrimento dos vintage, 

antigos, por unirem a estética antiga com a tecnologia recente. No entanto, o 

entrevistado autor da citação acima, quando questionado se compraria um disco de 

prensagem original por um determinado valor ou se compraria a reprensagem por 

metade daquele valor, caiu no próprio discurso do preciosismo: 

Difícil, difícil. Dependendo do estado, mas muito do 
estado do original, eu pegaria o original e, sei lá, 
depois pegaria a reprensagem. [risos]. Por 



 

 

110 

preciosismo, por preciosismo. Se eu gostasse muito 
do disco. Se eu não gostasse assim, “ah, meu pô, eu 
gosto”, aí, não sei. Eu ficaria numa dúvida assim 
mesmo. Eu não sei. Não sei, cara. (Entrevistado nº 7). 

O aqui agora proporcionado por um disco de época, ainda que com a 

preferência a eles rotulada como "preciosismo", parece oferecer mais apelo do que o 

ganho de tecnologia, seja de material ou qualquer outra melhoria, que o disco novo 

pode ter. A Polysom, gravadora contemporânea de discos de vinil, por relançar obras 

clássicas em discos de vinil, é amplamente citada como exemplo ou como sinônimo 

dos discos novos, retrô, para o bem ou para o mal. 

Muitas vezes é a forma de o consumidor tangibilizar seu discurso quando 

exemplifica a antítese dos classificados como primeira prensagem, seja expressando 

preferência, ojeriza ou indiferença. 

"Das reprensagens, por exemplo, eu só comprei três 
discos até hoje que são reprensados, que são, que 
bom, tem essa Poly, Polysom, né? Tá reprensando, tá 
fazendo várias prensagens novas. Então, até hoje, eu 
só gastei meu dinheiro com eles porque lá é tabelado. 
(Entrevistado nº 6). 

Nas comunidades abrangidas pela pesquisa, a empresa é ainda mais debatida 

e citada como vilã do mundo dos discos. Nesses ambientes há um detalhamento 

técnico, ainda que não tão rígido: 

Figura 33 – Postagem comparando um disco em diferentes prensagens 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores! Acesso em 21 mai. 2017, às 14:01. 
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Figura 34 – Participante de um grupo rechaçando discos da gravadora Polysom 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores! Acesso em 21 mai, 2017, às 14:01. 

 

Figura 35 – Impressões de um usuário sobre discos da Polysom 

 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores! Acesso em 21 mai. 2017, às 14:02. 

 

Figura 36 – Comparação de disco de prensagem original e prensagem da Polysom 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores! Acesso em 21 mai. 2017, às 14:02. 
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Figura 37 – Usuário contrapondo um disco à sua reedição Polysom 

 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores! Acesso em 21 mai. 2017, às 14:10. 

 

Figura 38 – Crítica à qualidade de som dos discos Polysom 

 

Fonte: Grupo do Facebook VINIL CLASSIFICADOS. 22/05 – 23:01. 

Nas feiras, a dicotomia é onipresente, seja nas placas, nas etiquetas ou nos 

discursos dos vendedores. Ser de primeira prensagem não é algo fácil de descobrir 

estando nas feiras. 
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Um exemplo está retratado nas Figuras 39, 40 e 41: O álbum de Gal Costa, 

lançado em 1969 e que possui a música “Tuareg”, faixa que faz com que o álbum seja 

conhecido por esse nome, é um disco bastante procurado pelos fãs de MPB. Em uma 

mesma bancada, o disco com lançamento à época próxima do lançamento original e 

em estado precário, ou “no estado”, como eufemizam alguns vendedores, estava 

custando mais que a versão relançada do mesmo disco. 

Figura 39 – Frente da capa de dois discos da Gal Costa – prensagem da época e Polysom 

 

Fonte: foto do autor. 

 

Figura 40 – Disco clássico “no estado”, por R$ 180,00 

 

Fonte: foto do autor. 
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Figura 41 - Disco novo reprensado por R$ 120,00 

 

Fonte: foto do autor. 

 

Principalmente a se olhar pelos preços praticados, como na Figura 42. 

Figura 42 – Chamada para disco “original” para justificar preço 

 

Fonte: foto do autor 
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Isso posto, percebe-se então que os estímulos são bidirecionais: há um reflexo 

do que os consumidores percebem nos pontos de venda e, independentemente de 

qual o fluxo disso, ou seja, de quem reagiu ou fez o estímulo primeiro, é fato a 

consolidação de um padrão relacionado à nostalgia e ao resgate nos discos. 

 

6.2. Marcas do tempo e cicatrizes: a pátina dos discos 

Toda a questão retratada acerca da nostalgia e do resgate, discutida no 

subcapítulo anterior, traz à luz ainda outro fator que aparece com relevância quando 

se fala em nostalgia e autenticidade relacionadas aos discos: as marcas do tempo. 

Pois, se os discos antigos são mais valorizados - é natural que hajam cicatrizes, 

marcas, que os usos através do tempo ocasionaram neles, como descreve o 

Entrevistado nº5: "eu fico pensando: pô, o negócio sobreviveu 50 anos, meu, sacou?". 

 

Um fato interessante relacionado às entrevistas é que não é declarado 

necessariamente uma procura pelas marcas de tempo. No entanto elas são, no 

mínimo, toleradas pelos entrevistados.   

Então, assim, se tiver um vinil legal e tal eu acho que 
é o mais importante de tudo. E outra coisa, assim, 
muita gente diz o seguinte: 'cara, aquele disco é 
usado' - mas teve uma história, cara. Alguém ouviu. 
Então, tem marcas do tempo assim, entendeu? Você̂ 
tem que considerar. (Entrevistado Nº 3) 
 

Figura 43 – Marcas infantis de caneta em disco 

 

Fonte: Foto do autor    
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A autenticidade indicial, de Grayson e Martinec (2004), toma vida quando a 

passagem do tempo não é negada. No entanto, é importante observar que as marcas 

do tempo toleradas são aquelas que não prejudicam a boa reprodução de áudio, 

abertura da capa, enfim, que não chegam a estragar o disco ou sua capa.  

Muito disco que eu compro, muito disco que está por 
aí pra vender em sebo assim bom, vem de rádio – 
coleção de rádio. Porque as rádios recebiam os 
discos pra tocar... as gravadoras davam e, não sei 
como era o jabá́ pré anos 1980... imagino que a rádio 
recebesse pra tocar e tocava os discos se fosse o 
caso. É, enfim. Eu sei que a coleção de vinil dessas 
rádios ficou muito tempo com elas, mesmo na era do 
CD e na era digital e tal. Algumas se desfizeram logo 
quando começou a rolar CD e outras não. Tem rádio 
que tem, no interior do Brasil, que tem vinil até hoje. E 
aí, esses... imagina o acervo dessas rádios, era 
gigante. É, eles tinham que organizar de alguma 
maneira então eles colavam coisas. Tem uns discos 
incríveis que tinham coisas coladas. Eles às vezes 
faziam uma margem pra capa não rasgar, como essa 
capa por exemplo, isso aqui eles colavam, pegavam 
um durex verde e faziam assim ó... Que nunca mais 
saía. Então tem uma moldura horrível e isso é triste. 
Quando tem assim, carimbo da rádio eu não me 
importo, mas durex é uma desgraça. (Entrevistado Nº 
4). 
 

Figura 44 - Exemplo do Entrevistado Nº 4 sobre as fitas passadas, segundo o entrevistado, pelas 
emissoras de rádio. 

 

Fonte: foto do autor 
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O Entrevistado nº 10 pondera, no entanto, quais as condições em que ele aceita 

consumir um disco com marcas do tempo: 

Assim, rasgado, deteriorado, isso é ruim. Tanto na 
capa quanto no... E óbvio, assim, isso qualquer 
pessoa vai responder pra você̂, até mesmo você̂ que 
ouve vinil, óbvio que assim, o que atrapalha a 
qualidade pra você̂ ouvir o negócio é risco, aí não dá. 
Óbvio que você̂ vai preferir o que não tem risco, isso 
qualquer pessoa do mundo, mas fora isso na parte 
estética, assim, se tem risquinho, se tem rasgo, se 
tem não sei o que, na maior parte das vezes eu tolero, 
mas se tiver muito degradado ai, ai complica, né? 
(Entrevistado Nº 10). 

 Há até certo prestígio e sentido histórico nas marcas do tempo ditas 

"inofensivas":  "agora sobre escrito de caneta tem algumas que são legais, tem 

umas dedicatórias engraçadas de uma pessoa para outra. Eu tenho uma dedicatória 

do Simonal que ele mandou pra alguém, conta o Entrevistado Nº 4. Já o Entrevistato 

nº2 afirma:  

Me parece que faz parte da... por que não adianta, 
cara: o disco que você tá comprando, que é de 
segunda mão, ele tem uma história, né? Às vezes, é 
legal você conversar com pessoas que colecionam e 
tal porque eles te dão, eles trocam com você o disco 
e eles te contam a história daquele disco. “Ah, esse 
disco eu comprei assim, assim, assado. Eu consegui 
assim, assim, assado”. Eu acho interessante porque 
compõe ali, compõe a... então, essa assinatura faz 
parte desse histórico do disco. (Entrevistado Nº 2). 
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Figura 45 – Assinatura datada de 1963 na capa de um disco 

 

Fonte: foto do autor 

 

Em uma das lojas visitadas, um disco do Tim Maia com dedicatória não possuía 

nenhum aviso em sua etiqueta avisando para algum aspecto de deteriorização como 

"no estado". A Figura 46 ilustra isso. 
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Figura 46 – Dedicatória na capa de um disco do Tim Maia 

 

Fonte: foto do autor 

Esses registros — dedicatórias, assinaturas, pequenas marcas — 

principalmente na capa, são tolerados principalmente por ajudar a situar o 

colecionador no tempo de que o disco foi feito e, principalmente, para fazê-los 

perceber que de fato trata-se de um item antigo, histórico. Viu-se que, quando se fala 

de consumo e estratos sociais, McCracken (2003) aponta inclusive que desde a 

dinastia Tudor as marcas do tempo representavam e garantia de posição e que, além 

de assegurar a procedência, caracterizava o consumo essencialmente familiar. 

E eu tenho discos com dedicatórias, assim de “para o 
meu filho, fulano de tal, que gosta muito”, alguma 
coisa do tipo, aniversário: “feliz aniversário, Beltrano”, 
sabe? E, eu tenho, eu tenho discos assim. [...] Por 
exemplo, eu tenho um do Fábio Jr e que a menina 
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gostava muito do Fábio Jr., então o pai deu pra ela 
como presente de aniversário, e você fica pensando: 
'pô, imagina o tempo que uma menina de 18 anos 
ficava feliz o suficiente por ganhar um disco do Fábio 
Jr., olha que diferença'. (Entrevistado nº 2). 

 

Eu acho sensacional, tem um que eu lembro de 
cabeça de tanto que eu sei assim. É um disco do 
Roberto Carlos, ao vivo, 88,89 e na capa tá escrito: 
“para fulano, né, o nome dela, a pipoquinha mais linda 
de Niterói”. [Risos]. Sensacional aquilo. Tem um outro 
que é um disco do Bartô Galeno, de 1977 se eu não 
me engano e tá tudo escrito assim, num português 
horroroso, assim, que é: “fulano, você é um chato, 
mas eu gosto de você assim mesmo, tá?” e não sei o 
que. Então, tipo assim, tudo errado... (Entrevistado Nº 
5). 

Nesse sentido, discos autografados também são adorados e 

consequentemente possuem maior valor no mercado de venda e troca: 

"Tinha uns discos que tinham sido do Dionísio Silva, 
o escritor, eu não sei se ele foi casado ou divorciou, 
mas esses discos estavam na posse da esposa dele 
e ela vendeu, acho que não tinha mais o que fazer, e 
não quis vender pra mim. Ele ganhou prêmio em Cuba 
de escritor e tinha uns discos assim do Pablo Milanés: 
“ao meu amigo, Dionísio”, com autógrafo e 
dedicatória. Esse cara [um cliente] ficou doente, eu 
procurei e achei mais uns seis discos aí que eram, que 
ele ganhou em Cuba e tal, mas tinham tido muito 
mais, porque eu comprei uns 80 – quase todos 
autografados. (Perito Nº 2). 

 O Perito nº1, por sua vez, afirma: "esse negócio de disco autografado... tem 

gente, tem cara que compra disco autografado e paga cinco vezes mais, mas muitos... 

autografado tá certo, que autografado é até alguma coisa".  Do mesmo modo, o 

Entrevistado nº4 fala que ainda não se desfez de alguns de seus discos apenas 

porque “estão autografados, se não já teria me desfeito". 

Toda e qualquer marca do tempo atua como uma pista,  que na teoria de 

Grayson e Martinec (2004) sacramenta a idade e sugere uma ligação com algo maior 

e/ou mais antigo. Portanto, indo mais fundo, a lógica de ter a letra, a marca da caneta 

e a assinatura de um artista na capa de um disco é a própria presença, novamente, 

da autenticidade indicial que fornecem uma ligação espaço-temporal com o artista que 
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produziu, sendo mais um elemento benjaminiano de "aqui agora" do vinil, e com isso, 

sendo mais um significado da autenticidade atribuído à bolachona septuagenária. 

 

6.3. Ritual, iniciação e magia: as sobreposições entre a figura de consumidor 
e a figura de perito 

"Todo galope pro medo é comum 

Todo segredo se sabe 

Pó de feitiço, magia infernal 

A bruxaria é que vale" 

("Cabala", canção de O Terço) 

 

Como visto na etapa de descrição do percurso metodológico adotado pela 

pesquisa, dois do total de doze entrevistados foram compostos por peritos. Na 

ocasião, evidentemente preliminar à coleta de todos os dados agora analisados, 

optou-se pela escolha de pessoas cuja vivência com o vinil fosse além de uma relação 

básica de consumo e de compra. Para isso, portanto, optou-se por pessoas que 

trabalham com o disco, que vendessem vinis, e, de preferência, que o fizessem há 

alguns anos. 

Não há objeção quanto à imensa contribuição que a figura dos peritos forneceu 

ao trabalho. Como visto nos capítulos anteriores, uma voz experiente e técnica 

corrobora (ou rechaça) uma série de pontos de vistas outrora tidos como apenas 

percepções  

Há aqui, no entanto, um ponto de atenção, sobre o qual esse capítulo tem a 

intenção de desenvolver mais a fundo: a divisão entre usuário e perito é tênue, quase 

nula, quando se observa o vinil como objeto de pesquisa. Com isso, é claro que a 

figura inicialmente tida como uma voz perita segue valendo no trabalho. São experts 

na área, com anos de experiência e inclusive vantagem de acesso ao conhecimento 

em relação aos usuários "usuais" do produto. 

No entanto, esses usuários, que inicialmente não foram considerados como 

peritos, demonstram conhecimento e apresentam capital social e local de fala para 
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apropriarem-se de discursos tão técnicos quanto as pessoas que usam o vinil como 

profissão. 

Para Sapir (1948), o principal pilar de uma chamada "cultura autêntica" 

estrutura-se por ser uma cultura que não considera o indivíduo como um simples dente 

na engrenagem. Considera, portanto, as principais atividades do indivíduo na cultura, 

incentivadas pelas satisfações emocionais e pelos instintos de criação envolvidos. 

Eles colocam uma, como é que se diz, eles 
caracterizam com Near Mint, Excellent, VG +, VG ++, 
VG, ou Fair, tá?. Good, Fair. Fair nem pensar, good 
nem pensar, VG eu já não… Very Good. E eles 
colocam assim, tanto a mídia que é o vinil quanto a 
capa, então é sempre dois. Near Mint / Near Mint, 
Mint, Sealed, selado, lacrado. (Entrevistado Nº 8). 

 

O trecho acima foi proferido por um entrevistado que compôs a divisão dos 

consumidores, dentro da amostra. Repare que a quantidade de detalhamentos 

técnicos fornecidos demonstra um conhecimento no mínimo relevante sobre o assunto 

do qual está se propondo a fazer. 

E hoje você também tem os discos, os discos 
americanos - não todos, mas alguns discos 
americanos - eles têm assim a, a, é normal se a capa 
- isso eu já to falando em 12 polegadas, não o LP, 
todos os LPs são Pictures Live, eles têm a foto da 
capa, a foto do artista ou da arte que eles fizeram - o 
12 polegadas, o 12 polegadas é o filet mignon da 
coleção, tá? É a versão diferente, é aquela coisa toda, 
tá? É o que o DJ toca, é o que vai para a noite, é a 
versão pra dançar, pra tocar, pra mixar. Os 12 
polegadas eles têm a capa genérica que eles 
chamam, que ela tem um furo no meio e aparece o 
rótulo, tá? E tem a capa com a, vamos supor, a WEA, 
o logo da WEA que é o que eles chamam de Company 
Cover, né? Que tem a foto da companhia da 
gravadora. (Entrevistado Nº 8). 

 

O próprio capítulo dos rituais, da maneira que mostraram os entrevistados 

descrevendo os atributos relacionados à materialidade, do próprio ritual à capa ou ao 

equipamento, demonstra o quanto as discussões técnicas e que fomentam prévio 

conhecimento do assunto estão no nível do próprio consumidor. Consumir, nesse 
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caso, também é conhecer. É, além de qualquer formação identitária que as práticas 

de consumo têm em si o poder de mostrar ou, na concepção de Featherstone (1995), 

de atuar como comunicadores, também representar a riqueza do capital social exigido. 

Cooptando Miller (2010), a materialidade entra como uma maneira de 

expressar a imaterialidade, tomando aqui no trabalho a abrangência de conotação que 

esse termo pode ter. O oposto, por sua vez, também ocorre, como mostra a fala do 

Perito nº: "é uma paixão. É e tem a paixão não é só pela grana". O Perito nº1 também 

revela: 

Cheguei a ter cinco mil discos em casa, na casa da Ju 
que eu fui. Aí chegou um dia que ela falou assim, a 
minha mulher incentivando ela: “fala pro teu pai tirar 
esses discos, dar tudo e não sei o que, não sei o que”, 
aí eu acabei vendendo uns quatro mil e fiquei com uns 
mil. Ai eu levei pra minha casa. Lá trás, há uns quatro, 
cinco anos atrás eu pensava em montar uma loja, mas 
como eu trabalhava, né? Ai não dá não, até vendi uns 
discos na metade do ano passado, mas no final do 
ano eu me aposentei, aí um cara que tinha uma loja 
lá no Centro me convidou para abrir essa loja aqui. Ai 
por vários motivos lá a sociedade lá não deu certo, aí 
eu abri sozinho. E agora, e agora praticamente eu 
deixei de ser colecionador, né? Embora eu tenho mais 
discos, eu tô comprando discos pra vender pros 
outros, mas eu tô mais comprando do que vendendo, 
vende pouco, né? (Perito Nº 1). 

 

A paixão torna o consumidor um perito. Alguns o usam como ofício profissional, 

mas a intitulação não depende, em absoluto, de ter uma loja ou ter saído na mídia 

como referência. Uma característica associada a isso é, voltando em um recente 

capítulo do trabalho, o fator ritualístico do próprio vinil. Se um dos apelos à 

autenticidade que o vinil tem como atribuição em suas práticas de consumo é o próprio 

ritual de ouvir, de olhar a capa, e até mesmo das relações de compra, o ritual está 

sujeito a etapas de iniciação e catequização. Mais que isso, está sujeito a uma curva 

de aprendizado. 

Então, a parte que eu gosto muito de disco, essa coisa 
de você começar a coleção movido pela compra do 
que de ouvir é que eu gosto muito de me enturmar 
com o cara que vende o disco, sabe? Eu acho que 
são figuras muito peculiares com quem eu aprendi 
várias coisas assim. Tipo, trocando ideia com o cara 
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e o cara: 'ou, escuta esse negócio aqui', sabe? 
(Entrevistado Nº 5). 

 

Há um processo a ser aprendido. A própria rede de contato, formada por 

profissionais que vendem, outros amigos, e a comunidade, os ensina: 

A Galeria Boulevard e a Nova Barão, que tem a Disco 
7, que, meu, tem o Carlinhos lá, um cara que é gente 
fina demais, meu, eu aprendi muita coisa com ele, 
sempre quando eu vou lá eu pergunto: “pô, isso é a 
linha lá que eu gosto e tal?”, que eu gosto bastante de 
groove e tal e ai ele fala: “ah, esse ai não tem muito 
groove não, não é muito a sua pegada”. Então, é meio 
que os professores assim. (Entrevistado Nº 7). 

O próprio tempo e a experiência são capazes de fornecer aumento no 

conhecimento de cada usuário: "é, eu não tinha esse cuidado [de limpeza]. Você vai 

observando as coisas, você vai aprendendo né, conforme o tempo", revela o 

Entrevistado Nº 9. O trecho da entrevista com o sétimo entrevistado, logo acima, 

chama a atenção para uma loja citada, a Disco 7, no centro de São Paulo, cujo nome 

surgiu em outros momentos da entrevista, sendo mencionada por mais de um 

entrevistado. 

Hoje em dia pelo meu amadurecimento de compra de 
vinil eu iria no Disco 7 até pelos preços. O Celso, ele 
tem muita coisa, muita coisa foda, só que tudo tá caro 
né, tudo no Brasil tá caro e eu não quero mais pagar 
um valor que é, sei lá, um quarto do meu salário, sei 
lá, tipo, uns centos do meu salário. (Entrevistado nº 
7). 
 

"Aí comprei em uma loja grande até no Rio, na Toca 
do Vinicius em Ipanema – que é uma loja onde as 
pessoas conhecem de música. Isso foi em 2000 e 
pouco, 2002 assim. E aí falei, vou levar isso aqui, R$ 
3,00, e ver o que é. E era tipo o disco mais raro, é o 
meu disco... Aí eu cheguei em São Paulo depois e 
falei com Carlinhos, da Disco 7, que me falou: 'você 
pega o que você quiser e me dá esse' Eu falei: 'não'. 
[...] Aqui em São Paulo é a Disco 7. Tem outras boas, 
mas a Disco 7 é a melhor. (Entrevistado Nº 4). 
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A loja, bem como a figura do dono, é tida como uma referência quando o 

processo de "iniciação" está em estágio avançado. Lá, além de o dono ser amigo dos 

clientes, o que passa a ideia de paridade entre perito e consumidor, os entrevistados 

alegam que o preço é mais vantajoso. A visita à Disco 7 esteve contemplada no roteiro 

de observações nas lojas. 

Figura 47 - Entrada da Disco 7 

 

Fonte: Foto do autor. 

.  
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Figura 48 – Visão geral a partir da entrada da Disco 7. 

 

Fonte: foto do autor 

 

O roteiro de observação da Disco 7 já havia atentado para o fato de que a loja 

parece conversar com quem já tem conhecimento prévio sobre o assunto. Não há 

destaques de "nacional/importado", "novo/velho", entre outros possíveis chamarizes 

que são observados em outras lojas ou feiras. Há apenas a categorização mais 

genérica. 

Figura 49 – Categorização mais genérica na Disco7. 

 

Fonte: foto do autor 
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Categoria de Observação: Os discos chamam a atenção para o que é novo dentre 

eles? 

Observação Disco 7: Não. A feira parece atrair gente mais catequizada nos discos, 

então não há esforço da loja em enfatizar um ou outro disco. 

 

Categoria de Observação: Quais os principais atributos etiquetados nos discos mais 

caros? 

Observação Disco 7: Nada, apenas descrição dos discos estavam etiquetadas neles. 

Os discos mais caros não ficam na prateleira para garimpo, ficam pendurados na 

parede, destacados. Novamente: feira parece atrair gente mais catequizada nos 

discos, então não há esforço da loja em enfatizar um ou outro disco. 

 

Chama a atenção a quantidade de lojas do mesmo segmento no entorno. O 

estabelecimento fica em uma galeria no centro da cidade, que entre salões de 

cabeleireiro, lanchonetes e poucas lojas de roupa, está repleta de lojas de disco. Isso 

ajuda a entender o possível motivo de a loja ter se posicionado como uma referência 

para consumidores mais experientes, mais "catequizados". 

Figura 50 – Vizinhança da Disco7: lojas e mais lojas de disco. 

 

Fonte: foto do autor 
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A Disco 7 e seu maior destaque nesse capítulo têm o intuito de exemplificar o 

quanto há uma curva de catequização no processo de consumo de discos. Os mais 

iniciados não precisam de tantas placas lhes dizendo quais são os melhores discos e 

têm na figura dos outros indivíduos na rede uma relação de cumplicidade e amizade, 

que atua tanto no momento de aprender a consumir, quanto no cotidiano do consumo.  

O processo de aprender, por sua vez, além do contato presencial com os 

indivíduos e na vivência de corpo presente nas lojas e em feiras, tem forte relação — 

de quase dependência — com as comunidades virtuais. As redes sociais, numa 

ligação que pode soar paradoxal, auxiliam na iniciação dos usuários ao mundo dos 

vinis, como mostram as Figura 51, 52 e 53: 

Figura 51 – Comunidades virtuais auxiliando o consumidor iniciante 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores!. Acesso em 28 dez. 2017, às 15:38. 
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Figura 52 – Recomendações de ajudas em geral de usuário para usuário da rede 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores!. Acesso em 28 dez. 2017, às 15:42. 

 

Figura 53 – Postagem com pedido para recomendação de toca-discos 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores!.  28/12/2017 - 15:44. 

  

 As Figuras 54 e 55 são um exemplo de como a própria rede social serve como 

ponto integrador dos outros elementos que compõe a experiência de consumo do vinil: 
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Figura 54 – Indicação de locais de compra em comunidade 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores!. Acesso em 28 dez. 2017, às 15:50. 

 

Figura 55 – O grupo como ferramenta de informações entre usuários 

 

Fonte: Facebook, grupo Vinil's e LP's Colecionadores!. Acesso em 28 dez. 2017, às 15:51. 

  

A autenticidade no vinil, portanto, também é o próprio processo de aprendizado 

do consumo, a própria iniciação no universo dos discos. Com isso, o garimpo não é 

só um momento de procura de discos, mas todo o processo de descobrir as minúcias 

do mundo do vinil e também da própria música.  

O processo, por sua vez, tem como referência não só um tipo de profissional 

ou um canal em isolado, mas sim pontos pulverizados de contato, nos quais os 

próprios indivíduos, quanto mais "iniciados" e "catequizados" no assunto, mais 

propriedade encontram para apropriar-se de discursos repletos (ou não) de termos 

técnicos, com segurança para iniciar outras pessoas ao universo. 

É esse protagonismo do indivíduo que Sapir (1948) aponta como principal pilar 

de uma cultura autêntica. De nada adiantaria a uma cultura autêntica se o 

conhecimento ficasse restrito a uma ínfima parcela dos consumidores. Para uma 



 

 

131 

cultura autêntica como a do vinil, os inúmeros pontos de contatos e as pontas da rede 

(feiras, lojas, grupos de discussão, fóruns) são estruturais. Por isso, de certa forma, 

guardar a função de perito apenas a quem trabalha com o meio é ignorar todo o 

conhecimento do universo que os consumidores, seja quem for, possuem para poder 

serem consumidores. 

Aqui, se abre espaço para uma provocação, iniciada desde a epígrafe do 

subcapítulo: a comparação do universo do vinil com o da bruxaria, da magia. Não há 

nenhum sentido pejorativo na comparação, ao contrário. Em ambos é necessário ter 

instrumentos, ser iniciado, ter iniciadores e serem vistos com olhares julgadores pelo 

meio social. A música "Cabala", da banda mineira setentista de rock progressivo O 

Terço, esculpe suas estrofes e versos contando sobre um ritual de cabala. Sem 

conhecimento prévio do que é isto, a música pode soar estranha, como um conjunto 

de palavras sem sentido lógico. É necessário, portanto, que se inicie para as palavras 

em conjunto fazerem sentido. 

Com isso, é natural que se a música falasse, em vez de um ritual de cabala em 

si, das minúcias do universo do vinil, a mesma sensação de alienação e estranheza 

seria causada em alguém que não faz ideia de nenhuma de cada uma das 

preciosidades, dos detalhes e dos termos existentes quando se fala em discos. 
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VII. Considerações Finais 
 

7.1. Da afetividade para a autenticidade 

"Já viu disco voador?". É a pergunta que a personagem de Elis Regina fez ao 

personagem do então marido dela, o produtor Ronaldo Bôscoli16. Na ocasião, a 

cantora, movida pela raiva de uma possível traição, jogava a coleção de discos do 

Frank Sinatra do marido no Mar de São Conrado, no Rio de Janeiro.  

A fúria do marido que Elis conquistou jogando fora os discos fez inclusive com 

que a descrição da cena do filme biográfico povoasse o roteiro das entrevistas em 

profundidade realizadas. O intuito era captar as doses de ciúmes e afeto nutridas com 

os discos por cada colecionador.  

No entanto, agora no momento em que todas as informações e análises foram 

reunidas novamente, se evidencia uma redundância. Isso porque não seria necessário 

perguntar uma variável que a todo momento aparece, em vários outros momentos e 

partindo também dos resultados colhidos de outras técnicas de coleta que não as 

entrevistas: o afeto. Não cabe o julgamento ao próprio roteiro das entrevistas, posto 

que as informações que estavam disponíveis no momento de sua elaboração não 

permitiriam a clareza desse combustível tão importante e onipresente no consumo de 

discos. 

O ponto é que, sem afeto, poucos achados dessa pesquisa se sustentariam, 

pois ele é, sem qualquer dúvida, uma força motriz. O afeto transcende, dando 

significados e justificando um consumo que, pelo racional, não se justificaria. Não há 

atribuição de significado se uma ótica funcionalista for aplicada, nem significação de 

autenticidade se doses de afeto não aparecerem. Para o vinil, é importante não 

somente consumir, mas também amar. 

Nesse sentido, é no momento-zero da geração de afeto que se inicia uma 

jornada rumo ao conhecimento de um universo tão rico em detalhes, que passa por 

todos os grandes significados descritos nesse trabalho: o ritual de ouvir, a 

preciosidade do material gráfico, as experiências de compra, o garimpo. A rede de 

                                                             
16 Cena em "Elis", filme de Hugo Prata. Informações disponíveis em 
<http://www.adorocinema.com/filmes/filme-235679/>. Acesso em: 1 de jan. 2018. 
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contatos e as discussões dos assuntos em comunidades dedicadas ao assunto no 

ambiente online ajudam nessa jornada ao conhecimento, que tem o potencial de 

tornar meros consumidores em exímios especialistas no assunto. 

O conhecimento e o afeto apresentam, portanto, um percurso em conjunto 

dentro do ritual de conhecer e ouvir discos. O afeto é o que embebe e dá combustível 

extra para que significados sejam articulados e associados aos discos, mesmo que se 

manifestando com pequenas diferenças quando olha-se consumidor a consumidor.  

Abaixo, a Figura 56 ajuda a entender como os significados e as categorias 

observadas estão relacionadas com o conhecimento, o afeto e a nostalgia, bem como 

a rede de influências: 

Figura 56 – Esquema ilustrado das categorias de análise 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Observa-se no esquema a multidirecionalidade dos vetores, posto que no que 

tange a autenticidade, indefere a ordem com que as categorias aparecem ao 

consumidor. Com isso, importa apenas o fato de que há um caminho movido pelo 

afeto, pelo conhecimento ou por ambos, que vai guiando e iniciando as pessoas 

enquanto consumidores pelos detalhes do universo do vinil.  
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Destaca-se também a importância de toda a rede de trocas e comunidades de 

discussão do assunto, com papel fundamental, e na nostalgia e nas frequentemente 

inevitáveis marcas do tempo, convividas, aceitas e, muitas vezes, adoradas por quem 

está já imerso no universo. 

 

7.2. Tocando o autêntico: entre o sonho e o som 

Da mesma forma que um importante impulsionador é o afeto, há um padrão 

observado no poder dos discos representarem uma experiência de autenticidade 

indicial (GRAYSON, MARTINEC, 2004), no momento em que representam uma via 

de acesso a uma série de associações nostálgicas. O disco guarda em si o potencial 

de transportar o ouvinte a uma época – vivida ou não – mas que remete a uma 

autenticidade da música, da experiência de ouvir, ou mesmo de sua própria trajetória 

de vida e de sua família.  

No título desse subcapítulo, a frase “entre o sonho e o som” – extraída da 

canção Todo Sujo de Batom, de Belchior – propõe uma síntese do poder que o disco 

tem de transcender a própria música. Assim, resgata-se aqui um importante achado: 

a audiofilía – ou seja, o grande apreço e a busca pela melhor qualidade sonora – fica 

em segundo plano diante de todos os outros significados. De maneira simplificada, as 

principais associações no tocante à autenticidade relacionada aos discos não são 

sobre audiofilía. 

O "aqui agora" (BENJAMIN, 1955) dos discos é sobre experiência, fidelidade 

aos hábitos e proximidade à obra completa de um artista. Ou seja, além de 

proporcionar experiências indiciais e serem uma via de acesso a associações 

nostálgicas, os discos, com seus encartes, sua maneira de ouvir e atenção exigida, 

representam um caminho de consumir a música que se aproxima da idealização inicial 

e original da obra de um artista. 

O disco, com isso, é uma experiência mais holisticamente autêntica que conduz 

o consumidor a conhecer mais do próprio artista e da obra, envolvendo também seus 

encartes, desenhos, ordem original das faixas, fazendo do consumo de discos algo 

maior que o consumo de música. 
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7.3. Sugestões para pesquisas futuras 

O objetivo ou o instrumento dessa pesquisa nunca foi quantificar qualquer uma 

das variáveis envolvendo o consumo de discos de vinil. O trabalho, nas estruturas e 

no contexto de uma dissertação de mestrado, utilizou-se de bases qualitativas como 

forma única de responder à pergunta inicial. No entanto, há, mesmo nos dados 

provenientes dessa coleta qualitativa, um ponto de atenção peculiar: notaram a 

unanimidade do gênero masculino na amostra entrevistada? 

Essa predominância aparece mais nas entrevistas, pois, como dito, todas as 

pessoas que compuseram a amostra foram homens. Porém, mesmo olhando os locais 

de venda visitados e os grupos e comunidades online pesquisados, há a mesma 

impressão do vinil como prática mais realizada por pessoas do gênero masculino.  

O questionamento expande-se para outras práticas de consumo retrô, usando 

como exemplo hiperbólico o surgimento e o crescimento de barbearias nesse estilo, 

utilizando-se de elementos vintage ou retrô na decoração, produtos, estilo dos 

funcionários, entre outros elementos, nos últimos tempos17. 

Como uma forma de lapidar melhor uma percepção, a pesquisa voltou-se (já 

em seu estágio final) novamente a alguns entrevistados perguntando, dessa vez mais 

informalmente, se eles conheciam mulheres que vivenciam o consumo de discos de 

vinil e seu universo. De maneira geral, a resposta foi que eles não as conhecem, 

embora saibam da existência ou tenham ouvido falar. Isso derruba qualquer conclusão 

equivocada sobre a inexistência de consumidoras de vinil. É evidente, no entanto, que 

não se conclui aqui que o consumo de vinil é via de regra um canal opressor ou de 

exclusão. Pelo menos não em uma primeira tocante no assunto.  

Também é importante frisar que trata-se de uma percepção a partir da análise 

de informações coletadas visando responder a uma pergunta distante da que traria 

uma resposta mais precisa envolvendo o gênero predominante no consumo. É um 

olhar a ser confirmado. Por isso, deixa-se como sugestões para futuras pesquisas 

estudar o retrô como ferramenta que auxilia a construção ou a afirmação do gênero 

                                                             
17 Informações disponíveis em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/barbearias-retro-sao-paulo/>. 
Acesso em: 1 jan. 2018. 
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masculino na contemporaneidade, utilizando como objeto de estudo os próprios 

discos ou não.  
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Apêndice 

 

Quadro 3 – Roteiro de entrevista em profundidade 

INTRODUÇÃO 
● Apresentação da Metodologia de Pesquisa 

● Pedir autorização do entrevistado para gravar ou 

filmar a conversa 

IDENTIFICAÇÃO 
● Nome da Pessoa 

● Idade 

● Profissão 

RESGATE DE 
MEMÓRIAS E 
RELAÇÃO COM 
A NOSTALGIA 

 

Yamanari (2013);  

Brown, Kozinets, 

Sherry Jr (2003); 

Brown (2001); 

McCracken 

(2003);  

Simmel (2008); 

● Conte a sua história sobre como começou a comprar 

disco de vinil. (Explorar) 

● Qual a sua relação com a nostalgia? Você se 

considera nostálgico? 

● Vamos lembrar a sua infância. Na sua casa ouviam 

músicas? (EXPLORAR QUEM OUVIA, EM QUE 
MOMENTOS) 

● Qual o som, ou o artista, que lembra muito a sua 

casa? Há algum? (PERGUNTAR O RESPONSÁVEL 
POR CADA EXEMPLO QUE FOR DADO) 

● Você tem esse artista ou essa música em vinil? 

● É o mesmo daquela época? 

● Há alguns discos deixados ou ganhados por parentes 

em sua casa? 

● Qual sua relação com eles? (PEDIR EXEMPLOS) 
● Pretende deixar discos para filhos ou parentes no 

futuro? (AQUI, PERGUNTAR SE ESPERA QUE OS 
PARENTES VALORIZEM) 

PRÁTICAS DE 
CONSUMO 

Featherstone 

(1995);  

● E hoje, você prefere comprar discos para ouvir ou 

para colecionar? 

● Além de discos, faz outra(s) coleção(ões)? 

● Feiras de vinil: há alguma em que você não deixa de 

ir? 

● Quais os principais atributos que considera na hora 
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Elias (2001);  

 

de comprar um disco? 
● Se eu te desse a opção agora de te levar para um 

sebo de discos, ou para uma feira, ou uma livraria 

com opções em vinil, qual você escolheria? 

(EXPLORAR O MOTIVO) 

PÁTINA, 
RESGATE 
HISTÓRICO E 
AUTENTICIDADE 
NOS VINIS 

 

Lipovetsky (1989); 

Barbosa (2003); 

McCracken (2003) 

Miller (2010); 

Featherstone 

(1995);  

Elias (2001);  

Hirsch (1979); 

Simmel (2008); 

Grayson; Martinec 

(2004);  

Benjamin (1955); 

Baudrillard (1983); 

Yamanari (2013);  

Brown, Kozinets, 

Sherry Jr (2003) 

● Fale sobre a sua coleção de vinil. 

● Qual o disco que você mais gosta em sua coleção? 

Por quê? 

● Tem ciúmes de seus discos? 

● Se eu te pedisse um disco da sua coleção agora, 

emprestado, pra te devolver na semana que vem, o 

que você me diz? 

● Fale sobre as diferenças entre os discos de época e 

os relançamentos, em sua visão. 

● Qual o seu tipo preferido? As diferenças são vitais 

para você? Quais os principais pontos de venda de 

discos, para você? 

● Tem uma história curiosa sobre a Elis Regina e o ex-

marido dela, o Ronaldo Bôscoli, que em uma briga, 

depois de desconfiar que ele havia traído, para “se 

vingar”, jogou os discos do Frank Sinatra 

autografados, da coleção do Bôscoli, na Av. 

Niemeyer, com todos os carros passando na rua. Se 

em uma briga dessas jogam seus discos preferidos 

no meio da 23 de maio, como você se sentiria? 

(CONTAR DA BRIGA EM DETALHES, ENFATIZAR 
O QUANTO A SITUAÇÃO ENFURECEU UM 
COLECIONADOR) 

● Sobre as marcas do tempo nos discos: você evita, 

tolera, ou gosta? (EXPLORAR A RELAÇÃO COM A 
PÁTINA) 

● E nas capas? Evita, tolera, ou gosta? (EXPLORAR A 
RELAÇÃO COM A PÁTINA) 

● Quanto aos seus cuidados em relação aos discos e 



 

 

145 

equipamento: você é cuidadoso? (EXPLORAR, 
PERGUNTAR DA LIMPEZA DOS DISCOS) 

● No momento de ouvir os discos, você limpa um a um 

antes de ouvir ou faz isso de vez em quando? 

● E a agulha, costuma trocar? (PERGUNTAR DA 
ÚLTIMA VEZ QUE TROCOU)  

● Você acredita que a agulha e o equipamento podem 

estragar os discos? 

● Tem gente que roga pela boa aparelhagem de todos 

que ouvem vinil. O argumento é que quanto menos 

aparelhos ruins com agulhas que possam estragar os 

discos, mais tempo os discos vão circular pelo 

mercado, e em melhores estados, sem perder a 

qualidade ou deixarem de existir. O que você acha 

disso? (EXPLORAR SE NA CONCEPÇÃO DO 
ENTREVISTADO TRATA-SE DE ALGO PLAUSÍVEL 
OU SE É EXAGERO, POR EXEMPLO.) 

● Quais os discos que você mais quer achar pra 

comprar nesse momento? 

● O que estaria disposto a fazer para tê-lo? 

● Quanto estaria disposto a pagar? 

● Compraria esse disco em relançamento? 

● O fato de um disco que você gosta ser escasso, te 

incomoda? Se você pensa que há um número 

limitado de discos no mundo e que eles não mais é 

produzido, qual a sensação que te dá? 

● E se eu te desse o seguinte cenário: um disco usado, 

prensagem da época, com algumas inevitáveis 

marcas do tempo, por 150 reais ou o mesmo disco 

relançado, “zero km”, por 80. Qual você escolheria? 

(USAR UM DOS EXEMPLOS QUE O 
ENTREVISTADO DEU E TENTAR MUDAR OS 
PREÇOS PARA VER SE A RESPOSTA MUDA) 
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● Você já fez alguma “insanidade” para comprar um 

disco? 

● Conheço uma pessoa, por exemplo, que viajou 200 

km em um dia pra tentar comprar um disco que 

estava procurando há um tempo, sem nenhuma 

garantia de achar, e que achou isso normal. Você 

acha loucura? 

● Já comprou o mesmo álbum repetido? Se sim, qual o 

motivo? 

● Da sua coleção, tem algum disco que você julga que 

poderia ter comprado um melhor? 

● Se em uma feira você achar o mesmo disco, mas em 

condições melhores (menos riscos, ou prensagem 

original), você compra ou guarda o orçamento para 

ter um disco diferente? 

● Se eu quisesse comprar sua coleção inteira, você 

venderia? (EXPLORAR A POSSIBILIDADE DE O 
ENTREVISTADO FICAR COM 2 OU 3 DISCOS E 
VENDER O RESTO) 

● Você já pensou nessa possibilidade caso um dia 

precise de um dinheiro extra, ou se mudar, por 

exemplo? Tem algum preço em mente? 

MÚSICA, VINIL E 
A RELAÇÃO 
COM A 
MATERIALIDADE 

 

Miller (2007);  

Miller (2010);  

Carril (2007); 

Vamos falar agora sobre a música em si 

● Além do vinil, você ouve quais outros formatos de 

mídia? 

● O que você percebe diferente no vinil? 

● O CD trouxe para o mundo da música a ideia da 

praticidade: levar para qualquer lugar, escolher a faixa 

e trocá-la com facilidade... Instrumental básico para o 

mp3 e o streaming, por exemplo. Você acha essa 

praticidade interessante? 

● Em que momentos você ouve música? 

● Gosta de ouvir música durante atividades? 
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Penemberg 

(2010);  

May (2007) 

 

(EXPLORAR O MOMENTO. OUVIR MÚSICA PODE 
SER UMA ATIVIDADE QUE SE BASTA, OU 
ACOMPANHAR OUTRAS, POR EXEMPLO) 

● Fones de ouvido ou caixas de som: qual seu 

preferido? E por que? 

● Fale um pouco do cômodo da casa em que a coleção 

e a aparelhagem de vinil estão. 

● O aparelho de vinil junto com a coleção é, na sua 

opinião, a parte mais importante da sua casa? 

ENCERRAMENT
O 

Agradecimento 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quadro 4 – Roteiro de entrevista em profundidade para peritos 

INTRODUÇÃO 
● Apresentação da Metodologia de Pesquisa 

● Pedir autorização do entrevistado para 

gravar ou filmar a conversa 

IDENTIFICAÇÃO 

● Nome da Pessoa 

● Idade 

● Função (vendedor, técnico, jornalista) 

 

RESGATE DE MEMÓRIAS 
E RELAÇÃO COM A 
NOSTALGIA 

 

Yamanari (2013);  

Brown, Kozinets, Sherry Jr 

(2003); 

Brown (2001); 

McCracken (2003);  

● Conte a sua história com os discos de vinil. 

Como e quando você começou a se 

interessar pelos discos?  (Explorar, entrar 
um pouco em alguns detalhes que 
possam aparecer) 

● Trabalhar com discos é apenas um ofício ou 

remete a algo maior? (EXPLORAR 
POSSÍVEIS MOMENTOS DA INFÂNCIA, 
ADOLESCÊNCIA, ETC) 

● Você considera que a “volta do vinil” que 

hoje tanto se fala é fruto de um processo de 

nostalgia? 
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Simmel (2008); ● Há muitas pessoas, reportagens, e até um 

senso comum de que os discos de 

relançamento não são bons. Qual sua 

opinião a respeito? (PEDIR EXEMPLOS) 

PRÁTICAS DE CONSUMO 

Featherstone (1995);  

Elias (2001);  

● O que, em sua visão, é mais comum: 

pessoas que compram discos para ouvir ou 

para colecionar? (PERGUNTAR O MOTIVO, 
PEDIR EXEMPLOS) 

● Há algum problema em consumir discos 

para ouvir diariamente? (PERGUNTAR 
SOBRE DESTRUIÇÃO DE DISCOS, POR 
EXEMPLO) 

● Quais os principais atributos que considera 
vitais na hora de comprar um disco? 

PÁTINA, RESGATE 
HISTÓRICO E 
AUTENTICIDADE NOS 
VINIS 

 

Lipovetsky (1989); 

Miller (2010); 

Hirsch (1979); 

Grayson; Martinec (2004);  

Benjamin (1955);  

Baudrillard (1983);  

Yamanari (2013);  

Brown, Kozinets, Sherry Jr 

(2003) 

 

● O que você vê de diferente no consumo de 

discos hoje e no que ocorria há 40 anos 

atrás? (EXPLORAR, PEDIR EXEMPLO) 
● Quando você vê/ouve jovens que nasceram 

já no declínio dos discos de vinil, 

consumindo essa plataforma, qual sua 

opinião? 

● Rechaçar o CD para enaltecer o vinil: fale 

um pouco sobre as diferenças dessas 2 

plataformas. Você tem alguma opinião? 

● Há uma diferença significativa de preço para 

discos de época e os relançados. Para um 

disco com mais de 30 anos, por exemplo, 

mesmo com marcas de caneta, cobra-se 

mais que o dobro de um relançado novo. 

Essa diferença é justificável? (EXPLORAR) 
● Há demanda para esses discos novos? 

● Essas novas indústrias que estão surgindo - 

só no Brasil já estamos na segunda que 

abriu ou reabriu, apresentam um potencial 
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para reaquecer de vez esse mercado? 

● Os discos antigos, por serem escassos, tem 

a procura mais “incondicional”? Eu quero 

dizer, mesmo com marcas de caneta e 

alguns riscos, o pessoal costuma levar? (SE 
POSSÍVEL, PEDIR EXEMPLOS) 

● Tem gente que roga pela boa aparelhagem 

de todos que ouvem vinil. O argumento é 

que quanto menos aparelhos ruins com 

agulhas que possam estragar os discos, 

mais tempo os discos vão circular pelo 

mercado, e em melhores estados, sem 

perder a qualidade ou deixarem de existir. O 

que você acha disso? (EXPLORAR SE NA 
CONCEPÇÃO DO ENTREVISTADO 
TRATA-SE DE ALGO PLAUSÍVEL OU SE 
É EXAGERO, POR EXEMPLO.) 

● Você acredita que a agulha e o equipamento 

podem estragar os discos? 
● Quais seriam suas dicas de limpeza, 

conservação dos discos? 

● Se eu te pedisse uma dica para como 

começar a colecionar os discos, no sentido 

de onde procurar para comprar e qual 

equipamento eu compro, o que você me 

falaria? 

● O que, na sua opinião, faria uma pessoa 

comprar um mesmo disco repetido? 

● E se eu te trouxesse dois discos iguais, do 

Tim Maia, uma prensagem exatamente do 

ano de lançamento, com umas marcas do 

tempo e uma assinatura de caneta, e outra 2 

anos mais nova que o lançamento original, 
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mais “intacta”, qual você valorizaria mais? 

(INVERTER EXEMPLO E PERGUNTAR DE 
NOVO, SE NECESSÁRIO) 

MÚSICA, VINIL E A 
RELAÇÃO COM A 
MATERIALIDADE 

Miller (2010);  

Carril (2007); 

Penemberg (2010);  

May (2007) 

● Um aspecto inegável do vinil é que ele é 

pesado, grande, e exige todo uma lista de 

equipamentos para ouvir. Qual o ganho da 

“experiência do vinil” em sua opinião? 

● O fato de o vinil ser menos “falsificável” (a 

não ser por fitas cassetes e afins, o que 

claramente denuncia a reprodução) é um 

atributo que as pessoas acabam 

valorizando, mesmo que implicitamente? 

● É fácil achar as músicas dos discos na 

internet, pra baixar, ou ouvir via Spotify, por 

exemplo. Há perdas em ouvir por lá? Quais? 

● Fones de ouvido ou caixas de som: qual seu 

preferido? E por que? 
Fonte: elaborado pelo autor 

Quadro 5 – Roteiro de observação sistemática 

IDENTIFICAÇÃO 

Feira/Loja: 

 

Sazonalidade (se aplicável): 

 

Endereço: 

 

Data: 

 

Horário de Permanência: 
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RESGATE DE MEMÓRIAS 
E RELAÇÃO COM A 
NOSTALGIA 

 

Yamanari (2013);  

Brown, Kozinets, Sherry Jr 

(2003); 

Brown (2001); 

 

Observar a maneira com que o universo 

retrô/vintage é representado na feira: 

 

 

 

Observar o cheiro, os cartazes, a decoração e o 

estilo das pessoas participantes. 

 

 

A música ambiente, se existir, remete à estética 

vintage ou retrô? 

 

 

PRÁTICAS DE CONSUMO 

Featherstone (1995);  

Elias (2001);  

Observar a estrutura geral da feira (estrutura, 

organização, fluxo) 

 

 

 

Outras práticas de consumo na feira (cerveja, 

comidas, decoração) 

 

 

 

Há outras atividades na feira/loja? 
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Quais os principais gêneros ou artistas que 

parecem mais estar sendo “destacados” por 

feirantes ou gôndolas? 

 

 

 

PÁTINA, RESGATE 
HISTÓRICO E 
AUTENTICIDADE NOS 
VINIS 

Lipovetsky (1989); 

Barbosa (2003); 

Simmel (2008); 

McCracken (2003) 

Miller (2010); 

Hirsch (1979); 

Grayson; Martinec (2004);  

Benjamin (1955);  

Baudrillard (1983);  

Yamanari (2013);  

Brown, Kozinets, Sherry Jr 

(2003) 

 

Os discos chamam a atenção para o que é novo 

dentre eles? 

 

 

E para o que é velho/original? Há que tipos de 

chamarizes?  

 

 

Quais os principais atributos possivelmente 

etiquetados nos discos mais caros? 

 

 

Quais os principais atributos possivelmente 

etiquetados nos discos mais baratos? 

 

 

Há algo chamando a atenção para velhos/novos? 
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As marcas do tempo são evidenciadas ou negadas 

nos discos? 

 

 

As etiquetas, placas, chamadas de vendedores, 

indicam algo apontando para o “escasso” nos 

discos? 

Fonte: elaborado pelo autor 


