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Resumo 
 
A indústria da música vem passando por diversas transformações ao longo dos últimos 
anos. Certas práticas nas esferas da produção, da distribuição e do consumo ganham novos 
contornos tendo como pano de fundo as novas tecnologias da comunicação e da 
informação. No presente trabalho, propomos pensar algumas dessas transformações ao 
discutir as coleções de músicas no formato mp3. Com uma perspectiva que considera 
continuidades e rupturas, o objetivo é refletir como a ideia de colecionar mp3 é devedora de 
uma série de práticas consolidadas pela cultura da música, ainda que possua suas 
especificidades. 
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“The collector's passion is a divining rod that turns him into a discover of new sources.” 
(Walter Benjamin) 

 

“First there's lights out, then there's lock up 
Masterpieces serving maximum sentences 

It's their own fault for being timeless 
There's a price you pay and a consequence 

(…) But the most special are the most lonely 
God, I pity the violins 

In glass coffins they keep coughing 
They've forgotten, forgotten how to sing” 

(Regina Spektor) 

 

“Terça à noite, eu reorganizo minha coleção de discos; faço isso com certa 
frequência em períodos de estresse emocional. Algumas pessoas poderiam 
achar que essa é uma maneira tediosa de passar a noite, mas eu não sou 
uma delas. Essa é a minha vida e é legal poder percorrê-la assim, 
mergulhar os braços nela, tocá-la. (…) Hoje à noite, porém, estou com 
vontade de fazer algo diferente. Então, eu tento me lembrar da ordem em 
que os discos foram comprados: assim, pretendo escrever minha própria 
autobiografia sem ter que pegar numa caneta, ou algo parecido.3” 
(HORNBY, 2000, p. 43-44). 

                                                 
1   Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas 
em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2  Doutorando Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense (PPGCOM – 
UFF) e integrante do Grupo de Pesquisa LabCULT, coordenado pela Profª. Drª. Simone Pereira de Sá. 
3  Tradução: “Tuesday night, I reorganize my record collection; I often do this at periods of emotional stress. 
There are some people who would find this a pretty dull way to spend an evening, but I'm not one of them. This is my life, 
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 O trecho acima é uma passagem do livro “Alta fidelidade”, do autor inglês Nick 

Hornby. Lançado em 1995, o livro conta as desventuras amorosas de Rob Fleming, 

enquanto conduz o leitor por diversas referências musicais. Na história, Rob gerencia a loja 

de discos – com poucos clientes, vale dizer – Championship Vinyl e possui uma grande 

coleção de LPs. O personagem é parte de um universo sonoro que o autor faz questão de 

salientar como traços inseparáveis de sua personalidade. Seja tocando em festas como DJ, 

gravando mixtapes ou, como na citação acima, reorganizando sua coleção, a vida de Rob é 

atravessada por uma série de práticas musicais. 

 Se fosse escrito no novo milênio, é possível que “Alta fidelidade” retratasse um 

personagem saudosista do mundo pré-mp3; ou um fã devotado aos suportes digitais que, 

vasculhando rapidamente a internet, poderia adquirir em questão de minutos ou horas 

discografias inteiras de seus artistas preferidos – e contar com recomendações de 

plataformas como a Last.fm4 para descobrir novos heróis sem depender exclusivamente de 

revistas especializadas ou outros veículos de informação sobre música que já circulavam 

antes dos sites de redes sociais ou blogs. 

 Rob e o universo retratado em “Alta fidelidade” podem ser pontos de partida 

interessantes para nossa discussão. Traduzir a ideia de coleção para o cenário das músicas 

em mp3 é um desafio, principalmente porque essa noção já é bem aceita e mais facilmente 

entendida tendo-se em vista os suportes físicos de reprodução musical como o disco de vinil 

e o CD. Nossa proposta é, a partir dessa questão, seguir alguns caminhos para refletirmos 

sobre o universo de práticas musicais contemporâneas. A ideia é percorrer de maneira 

bastante breve a história das coleções musicais até ao mp3 para entender como o consumo 

de música nas novas tecnologias da comunicação e da informação (NTCIs), mesmo com 

suas novidades, são devedoras de toda uma série de práticas construídas ao longo de várias 

décadas de indústria fonográfica. 

 

Para Pensarmos na Ideia de Coleções Musicais 

 Em “Paris, a capital do século XIX”, Benjamin (1985) fala do homem privado do 

período como um colecionador que adorna o interior de sua residência com objetos. Para o 

autor, “o interior da [sua] residência representa o universo”, onde: 

                                                                                                                                                     
and it's nice to be able to wade in it, immerse your arms in it, touch it. (…) Tonight, though, I fancy something different, 
so I try to remember the order I bought them in: that way I hope to write my own autobiography, without having to do 
anything like pick up a pen.” 
4  Para saber mais sobre a Last.fm, consultar Amaral (2009). 
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o colecionador é o verdadeiro habitante desse interior. Assume o papel de 
transfigurador das coisas. Recai-lhe a tarefa de Sísifo de, pela sua posse, 
retirar das coisas o seu caráter de mercadorias. No lugar do valor de uso, 
empresta-lhe tão somente um valor afetivo. O colecionador sonha não só 
estar num mundo longínquo ou pretérito, mas também num mundo 
melhor, em que os homens estejam tão despojados daquilo que necessitam 
quanto no cotidiano, estando as coisas, contudo, liberadas da obrigação de 
serem úteis (BENJAMIN, 1985, p. 38). 

 No ano de 1937, Benjamin publica no Zeitschrift für Sozialforschung um instigante 

artigo sobre o escritor, colecionador e crítico cultural alemão Eduard Fuchs [1870 – 1940], 

acentuando não somente sua carreira como historiador, mas sua dedicação à colecionar 

obras de arte. A relevância da atividade de Fuchs estava justamente na escolha de seus 

objetos. Caricaturas e imagens pornográficas eram algumas peças cujos “temas marginais” 

(BENJAMIN, 2002) eram de seu interesse. Ao dar atenção para esses tópicos, Fuchs quebra 

completamente com a concepção clássica do que era considerado arte no período. E vai 

além. Benjamin conta que Fuchs tinha certa aversão aos museus, lugares de excelência para 

a exibição da arte. 

Certamente, os museus de hoje em dia tendem a um certo modo de 
colecionar simplesmente por uma razão de espaço. Mas isto... não muda o 
fato de que, nos rendendo a essa tendência, ficamos com uma noção da 
cultura do passado bem fragmentária. Nós vemos o passado... em 
esplêndidas roupas de férias, e só raramente em seu surrado uniforme de 
trabalho5 (FUCHS apud BENJAMIN, 2002). 

 Era parte dos objetivos de vida de Fuchs restaurar à obra de arte um caráter de algo 

existente na sociedade. O argumento é que ela fora excluída desse ambiente mundano para 

ser encontrada somente no mercado da arte - “e lá, 'reduzida a uma mercadoria', afastada de 

seus criadores e daqueles que a poderiam compreender, era onde ela permanecia” (idem). 

 No decorrer do texto, Benjamin deixa escapar algumas dicas que podem nos ser 

úteis para pensarmos como o colecionador entende seu trabalho e como ele lida com seus 

objetos de fascínio. Por exemplo, quando o autor diz que o colecionador Eduard Fuchs 

possui “orgulho de si, de sua coleção, de seu trabalho” e, em seguida, ao afirmar que “os 

grandes colecionadores se distinguem principalmente pela originalidade na escolha do 

objeto. (...) Como regra, colecionadores são guiados pelos objetos em si. (idem)”. 

 É claro que não podemos falar das passagens acima como referindo-se à cultura da 

música. Entretanto, podem ser pontos iniciais para começarmos a mapear práticas de 

                                                 
5   Tradução: “Certainly, today's museums tend toward such a mode of collecting simply for reasons of space. But 
this... does not change the fact that, owing to this tendency, we are left with quite fragmentary... notions of the culture of 
the past. We see the past... in splendid holiday array, and only rarely in its mostly shabby working clothes”. 
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coleção para fins do nosso argumento. 

 Ainda que o termo “coleção” possa não ter sido usado para qualificar o mercado de 

gravações que surgia no início da indústria fonográfica, Chanan (1995) sugere que essa era 

uma função latente do mercado da música, ao falar que: 

As técnicas de propaganda e marketing, que alimentam o fluxo de revistas 
para colecionadores de discos, transformam [a indústria] em um negócio 
de promoção, manipulação e “hype”, cujas funções não são somente a 
criação da demanda, mas também a do consumidor modelo6. (CHANAN, 
1995, p. 17). 

 Seria o consumidor modelo o colecionador de discos? Em seguida, o autor cita – e 

reproduzimos abaixo – as “palavras ingênuas” de um colunista do “The Times”, celebrando 

o centenário do invento de Edison: 

Existe algo intrinsecamente prazeroso em todo o processo de selecionar, 
comprar e tocar um disco. De fato, o dedicado entusiasta do hi-fi 
provavelmente tem tanto prazer ao vasculhar sua coleção, retirar o disco 
do envelope, limpar cuidadosamente os lados e ajustar os controles de seu 
hi-fi, quanto escutar música7. 

 Rothenbuhler & Peters (1997, p. 243) refletem como os primeiros aparelhos de 

reprodução musical, como o fonógrafo, ajudaram a alterar a relação que temos com a 

música. Com o aparelho e o suporte, a música vai poder ser consumida como um bem, uma 

mercadoria, e não mais exclusivamente através de execuções ao vivo. “A música passou a 

ter vida própria e independente de compositores, músicos ou audiências. A música, em 

poucas palavras, tornou-se um objeto”. 

 

Uma Breve História da Consolidação do Álbum de Música 

 A música gravada não surgiu como um bem colecionável. No fim da década de 40 e 

início dos anos 50, com a criação do álbum, ela passou por um processo de revalorização 

econômica e cultural fazendo com que ela deixasse de ser uma “mera” mercadoria para se 

transformar em algo dotado de uma espécie de aura. A história das coleções musicais pode 

ser cruzada com a narrativa que mostra a consolidação do formato8 álbum na indústria. Das 

                                                 
6   Tradução: “The techniques of advertising and marketing, which feed the flow of magazines for record 
collectors, turn it into a business of promotion, manipulation and 'hype' whose functions is not only the creation of demand 
but aldo of the model consumer.”  
7   Tradução: “There is something intrinsically pleasurable about the whole process of selecting, buying and 
playing a record. Indeed the dedicated hi-fi enthusiast probably derives as much pleasure from browsing through his 
collection, extracting the record from its sleeve, carefully cleaning the surfaces, and adjusting the controls of his hi-fi, as 
from listening to music.” 
8  Ainda que essa não seja uma discussão central, vale destacar a diferença entre suporte e formato. Dantas (2004) 
argumenta que o primeiro seria a base onde é registrada a música, como o CD, o LP e o próprio mp3. Já o formato, é a 
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suas características, destacam-se a ordem pré-determinada das faixas, a incorporação de 

elementos gráficos, como fontes e imagens para compor a capa, contracapa, encarte e uma 

certa unidade sonora ou “continuidade lógica” (DANTAS, 2004; DE MARCHI, 2005; SÁ, 

2006; 2009; CARVALHO & RIOS, 2009). Ele circunscreve a criação dos músicos, é 

comercializado em lojas, físicas e online, e oferece ao público um trabalho acabado.  

 Keightley (2001, 2004) conta a história da consolidação do álbum de música ao 

analisar o surgimento da cultura roqueira nos Estados Unidos. Seu argumento é que o rock 

se tornou uma das principais forças da indústria, porque teve como base de sustentação o 

sucesso comercial através das vendas dos LPs – mais lucrativos que os singles – e a 

legitimidade artística, uma vez que o uso do disco de 33⅓ rpm traduzia uma certa seriedade 

e compromisso estético. Em direção contrária, os singles de divulgação, eram entendidos 

como culturalmente irrelevantes. O autor adota uma perspectiva que pensa nas 

continuidades numa história, onde “discursiva e ideologicamente, são privilegiadas as 

rupturas”. Para isso, ele explica como o rock se apropriou de uma série de instituições-

chaves já consolidadas pela música “adulta” para, então, ganhar sua própria força.  

 De 1932 a 1948, o formato usado pela indústria fonográfica era o disco de 78 rpm. 

Em 1948, a Columbia introduz ao mercado o LP de 33⅓ rpm e, no ano seguinte, a RCA 

Victor entra com o single de 45 rpm. O álbum de música só pôde surgir com o disco de 33⅓ 

rpm, o Long-Play (LP), pois este permitia que mais faixas pudessem ser registradas de cada 

lado. O disco de 45 rotações comportava somente uma faixa em cada face, o que deu 

origem à estética do single (CARVALHO & RIOS, 2009 , p. 81), o “consumo da música 

por unidade”. SÁ (2006, p. 8) defende que o LP configura uma nova concepção musical: “a 

do álbum como um produto 'fechado', com canções interligadas, com duração de cerca de 

quarenta minutos, com lado A e lado B; além do desenvolvimento de uma estética ligada às 

capas, um tipo de texto que apresenta o compositor etc.”. Assim, o LP de 33⅓ rpm foi o 

suporte adequado para que começasse a surgir uma cultura do álbum, uma força importante 

na indústria, inclusive em termos econômicos9. 

 Em uma estratégia de segmentação de mercado, a música registrada nos suportes 

também era essencialmente diferente. Por uma série de características, como o preço e a 

possibilidade de gravar trabalhos completos, o LP foi o formato escolhido para registrar 

                                                                                                                                                     
“forma em ato, encarnada em seu corpo midiático” (p. 5), representada pela própria música ou, ainda, pelo próprio álbum. 
9  Se num primeiro momento, os singles eram a grande força econômica da indústria fonográfica, já em meados 
dos anos 50, os álbuns os ultrapassam em unidades vendidas. Em 1975, os discos de 45 rpm representavam somente 8% 
do mercado (KEIGHTLEY, 2004). 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 6 

músicas do universo adulto, como o jazz, as óperas e a música clássica. Já o single, vai ser o 

suporte ideal para a música associada ao universo jovem e adolescente, por acreditar-se que 

eram canções efêmeras, dotadas de pouco valor cultural – eram “apenas” um produto para 

ser vendido e gerar lucro rapidamente.  

Artistas pop do universo adulto, como Frank Sinatra e Ella Fitzgerald, 
foram recebidos como artistas sérios e o veículo para sua arte era o 
lucrativo álbum LP, onde canções maduras e sofisticadas poderiam ser 
exploradas em profundidade. Do mesmo modo, enquanto o jazz e a 
música folk eram menos populares, eram recebidas com grande respeito e 
possuíam audiências dedicadas de jovens adultos e ouvintes mais velhos 
que compravam álbuns e se relacionavam com a música como uma 
significativa forma de arte, ao invés de um entretenimento descartável10. 
(KEIGHTLEY, 2001, p. 116) 

 A história do rock nos anos 50 está fincada nos singles – não nos álbuns – uma vez 

que eles eram o formato destinado à gravação das canções voltadas para audiência jovem 

(KEIGHTLEY, 2001, 2004). Somente em meados dos anos 60 começa a surgir um mercado 

de álbuns para outros gêneros musicais além dos “adultos”, uma mudança crucial para o 

desenvolvimento de uma cultura em torno do rock. Em 1967, os álbuns de música jovem 

irão ultrapassar em vendas os álbuns de música adulta, “um marco para o estabelecimento 

da cultura roqueira” (KEIGHTLEY, 2001, p. 118). O rock, portanto, não recriou o mercado 

de música; ele, na verdade, se apropriou de uma série de instituições-chave já consolidadas 

no mercado de música pop voltada para o público adulto, no processo de se instalar como a 

força dominante na indústria musical norte-americana nos anos 70 (KEIGHTLEY, 2004, p. 

376). 

 De toda forma, vale lembrar que, pensar a instituição do álbum de música como um 

parâmetro importante para pensarmos as coleções musicais, não se trata de tecer uma 

discussão necessariamente atrelada a um ou outro gênero musical específico11. O objetivo é 

compreender, novamente a partir de Keightley (2004, p. 382), que “este entrelaçamento e 

interdependência das valorizações industriais e culturais são pontos-chave para 

compreendermos as formas pelas quais a instituição do álbum contribuiu para a 

legitimização da música dos anos 50 em diante”12. 

                                                 
10  Tradução: ““Adult pop performers like Frank Sinatra and Ella Fitzgerald were increasingly received as serious 
artists, and the vehicle for their artistry was the high profit, long-play album, where mature and sophisticated themes could 
be explored in depth. Likewise, while jazz and folk music were less popular, they received even grater respect, and had 
dedicated audiences of young adults and older listeners who bought albums and approached music as a significant artform 
rather than a disposable entertainment” 
11  Pelo menos, não neste momento. 
12  Tradução: “This intertwining and interdependence of industrial and cultural valorization are key to the ways in 
which the institution of the album contributed to the legitimization of popular music in the 1950s and beyond” 
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 Se já entendemos que o álbum, convidativo à coleção (Rothenbulher & Peters, 

1997), foi uma importante instância legitimadora da música, precisamos trazer essas 

reflexões para o contexto das novas tecnologias da comunicação e da informação. Na 

verdade, parece-nos que é preciso um esforço maior hoje para entender em que medida o 

consumo dos mp3s, no formato álbum ou “por unidade”, pode também ser convidativo à 

coleção. O que está em jogo aqui é uma “rearticulação de significados” (YOCHIM & 

BIDDINGER, 2008, p. 183), pois como explicam Stangl & Pamponet Filho (2009, p. 121), 

“a desmaterialização da forma de circulação da música transforma diretamente o modo 

como a percebemos e a produzimos”.  

 

Categorias Para as Coleções de mp3s 

 A partir de uma sugestão de Sterne (2010, p. 73), ao dizer que “usuários continuam 

a desejar, colecionar, acumular – e, sim, usar – mp3s”, queremos investigar de que maneira 

o arquivo pode ser parte de uma coleção musical que dialoga com a mesma ideia já bem 

aceita nos suportes físicos. 

 Dados recentes mostram que, entre abril e junho de 2012, a arrecadação com venda 

de álbuns em mp3 por download ultrapassou a receita da venda de música por unidades em 

dois trimestres consecutivos na Grã-Bretanha13. Se por um tempo acreditava-se que o 

consumo de músicas separadas dos pacotes fechados impostos pelos álbuns (CARVALHO 

& RIOS, 2009) seria o grande diferencial das novas práticas, os números mostram um 

cenário diferente. Ainda que o lucro atual seja menos expressivo em relação a anos 

anteriores, a informação sugere que devemos considerar a importância do álbum de música 

– que, como vimos, remete diretamente à ideia de coleção – mesmo em situações onde 

podemos adquirir somente as músicas que gostamos, sem precisar pagar por todas as faixas 

daquele disco ou fita em questão. 

 Assim, se seguimos os passos de Keightley (2001; 2004), podemos falar do mp3 e 

das coleções privilegiando as continuidades, ainda que reconhecendo certas especificidades 

advindas com o suporte. A partir de Sterne, vale falar que o mp3 é reconhecidamente algo 

colecionável, uma vez que “ambos ouvintes e companhias que vendem mp3s (ou o 

equipamento para tocá-los) prontamente falam das coleções de mp3 analogamente a 

coleções de discos ou livros” (STERNE, 2010, p. 71). 

                                                 
13  BBC: Álbuns superam faixas e se reafirmam como carro-chefe da indústria fonográfica: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/06/120620_album_rp_2.shtml (acesso em 21 de junho de 2012) 
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 O autor entende o mp3 como um artefato cultural, ou seja, “um conjunto cristalizado 

de relações sociais e materiais” (ibidem, p. 64) e salienta que o ato de colecioná-los, sugere 

que eles são tidos pelos usuários como objetos culturais, ainda que não o sejam num sentido 

mais convencional. E esse é um ponto fundamental da discussão. Parece pouco produtivo 

considerarmos apenas os aspectos técnicos e econômicos do mp3 – e evitamos isso 

justamente ao discutir as coleções musicais, incorporando o mp3 nessa história. Afinal, 

“pouca discussão tem ocorrido sobre as dimensões estéticas dos mp3s, seja entendido por 

isso a experiência de escutar mp3, o próprio som do mp3 ou os significados que o formato 

do mp3 pode ter” (ibidem, p. 65). Assim como aconteceu com o disco de 33⅓ rpm nos anos 

50, será que podemos apostar numa revalorização do mp3 onde ele deixa de ser “apenas” 

um arquivo trocado entre pessoas via softwares de compartilhamento e passa a ser um 

marco na cultura musical do nosso tempo? 

 Retomando a discussão sobre a transformação da música em um objeto no início do 

artigo, é curioso quando o Sterne argumenta que “embora o mp3 exista enquanto software, 

as pessoas tendem a tratá-los como objeto (e, de fato, o argumento aqui é que nós devemos 

analisá-los como artefatos), talvez porque elas estejam acostumadas a manusear discos 

enquanto coisas físicas” (ibidem, p. 74). pois “usuários referem-se à desmaterialização da 

música ao discutir suas práticas de uso, mas insistem em tratar a música como um objeto 

cultural quando discutem suas posses de música” (idem). 

 Abordar as coleções de mp3 a partir das teorias da materialidade – mesmo que não 

nos aprofundemos muito nelas – pode ajudar a complexificar essa percepção do arquivo de 

áudio enquanto um objeto. Por “materialidade da comunicação”, entende-se “todos os 

fenômenos e condições que contribuem para a produção de sentido, sem serem, eles 

mesmos, sentidos” (GUMBRECHT, 2010, p. 28). Ou seja, não se trata de excluir as 

possibilidades da análise interpretativa ao pensarmos as coleções de mp3, mas sim, de 

tentar descobrir no próprio suporte algumas implicações, características e, porque não, 

respostas às nossas perguntas. Mesmo que seja reconhecida a dificuldade em criar “um 

repertório de conceitos não interpretativos para as Humanidades” (ibidem, p. 76), essa trilha 

de pensamento pode ser produtiva por ter como uma das preocupações centrais o impacto 

da materialidade – no nosso caso, o suporte mp3 – sobre os sentidos que o objeto 

transporta. 

 Para pensar nas mudanças na materialidade da música, podemos trazer a noção de 

affordance (permissão) de Tia DeNora (2004), que a autora aplica tanto para estruturas 
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musicológicas quanto para mídias musicais. Se apropriando dessa ideia, Bødker (2004) 

entende que usos “permitidos” pelos suportes e tecnologias estão relacionados a um campo 

de uso contextual, que constitui e reconstitui “permissões” à medida que as trajetórias de 

uso se desenvolvem. O autor ainda afirma que a ligação entre música e seu suporte material 

está desestabilizada, mas a música não está “descorporificada” - está sendo 

arrastada por diferentes dispositivos e aparelhos. E que “as normas 

sedimentadas de um século de música analógica devem, necessariamente, constituir o 

principal pano de fundo das práticas emergentes” (BØDKER, 2004, p. 4).  

 O mp3 é tão colecionável quanto os suportes físicos e a forma como os usamos não 

está descolada das maneiras que aprendemos a lidar com a música gravada. Ainda assim, 

podemos pensar em algumas especificidades. A partir de uma observação inicial das 

questões, sistematizamos a exposição a seguir em três aspectos das coleções de mp3 que 

podem trazer aprofundamentos para a discussão: os aspectos públicos, estéticos e 

organizacionais. 

 

Aspectos Públicos 

 As coleções de mp3 podem ser compartilhadas publicamente. Seja em blogs, sites 

de redes sociais ou em softwares do tipo peer-to-peer para troca de arquivos, os mp3s estão 

sempre em trânsito, sendo “emprestados” - entre aspas mesmo, uma vez que ceder uma 

canção para alguém pela internet não a tira de nossa posse – para outras pessoas e sendo 

adquiridos também. 

 As coleções de mp3 tornam-se privadas na medida que as organizamos de maneiras 

particulares e adquirimos somente os arquivos de áudio que nos interessam. Antes disso, os 

arquivos são públicos, pois não pertencem a ninguém14 e podem ser adquiridos por 

qualquer um a qualquer momento. Não cabe agora levantar a discussão sobre o download 

gratuito ou ilegal – é claro que muitas pessoas compram mp3s, vide a matéria citada 

anteriormente – pois aqui, o encaramos como se estivéssemos constantemente frente a um 

cardápio virtual, onde escolhemos o que queremos ouvir e, através de alguns “cliques”, o 

nosso desejo sai da fonte de origem e se materializa no nosso disco rígido, seja pagando por 

ele ou não. Em posse do arquivo, podemos transportá-lo por diferentes mídias e aparelhos 

                                                 
14  Aqui, não estamos discutindo o pertencimento no sentido da autoria ou registro e, sim, na posse do arquivo. 
Enquanto os suportes físicos, como discos e fitas, possuem donos, os mp3s estão desligados desse sentimento de posse tão 
restrito. 
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de reprodução e, até mesmo, oferecê-lo como fonte para que outras pessoas adquiram seus 

mp3s. 

 

Aspectos Estéticos 

 Enquanto nas coleções de discos de vinil e CDs, supomos que prevaleçam 

qualidades como o estado de conservação da mídia, a raridade do produto e o cuidado 

necessário no manuseio, nos mp3s essas características fazem pouco sentido. No entanto, a 

qualidade do som ainda é um aspecto fundamental, mesmo que canções de mais qualidade 

impliquem um tamanho maior do arquivo. Com o mercado de eletrônicos tomado por 

reprodutores de áudio que armazenam centenas de músicas e discos rígidos (HDs) externos 

na casa dos terabytes, é possível supor que arquivos de melhor qualidade sonora virão a 

circular mais facilmente. O mp3 é um arquivo de áudio comprimido, pois são retiradas dele 

frequências não captadas pelo ouvido médio humano15. O objetivo desse processo é torná-lo 

mais leve e menor, podendo ser transportado com mais facilidade pela internet. Com a 

velocidade das conexões e a capacidade de armazenamento dos aparelhos de reprodução, 

sejam eles computadores, celulares ou tocadores de mp3, cada vez maiores, estaremos 

caminhando para um futuro onde esse arquivo terá pouca perda de qualidade sonora, pois 

não precisará ser tão comprimido? 

 Outro aspecto estético que diz respeito à forma do mp3 é o fato dele poder ser 

migrado e copiado para outros suportes. A coleção de mp3, então, parece ser mais fluida do 

aquela composta por discos de vinil ou CDs. Ela não ocupa um espaço físico na casa, mas 

está sempre à mão, seja no mp3 player, no celular ou no computador. Além do mais, 

podemos dividir a coleção principal em subcoleções. Por exemplo, no HD externo 

poderiam ser armazenadas todas as músicas já adquiridas pelo usuário, que grava algumas 

delas em CD para escutar no rádio do carro a caminho do trabalho e grava outras tantas no 

tocador de mp3 para escutar na academia. Isso sem falar nas coleções armazenadas 

remotamente, como é o caso de serviços como o iCloud, que armazena na “nuvem”16 todas 

as músicas compradas pelo usuário através do iTunes, deixando o seu acesso à disposição 

em todos os aparelhos da Apple atrelados à mesma pessoa. 

  

                                                 
15  O trabalho de Sterne (2010) bastante citado no artigo explica detalhadamente este processo. Para fins da nossa 
discussão, não cabe aqui um aprofundamento nos processos de compressão do mp3. 
16  Nome dado ao armazenamento remoto de arquivos em servidores externos, que podem ser acessados de 
qualquer lugar através da internet. Para saber mais: http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_nuvem 
– último acesso em 15 de junho de 2012. 
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Aspectos Organizacionais 

 É claro que cada usuário organiza seus mp3s da maneira que lhe convém, mas 

podemos destacar algumas ideias gerais de modo a refletir sobre esse aspecto, mesmo que 

ainda não tenhamos nos confrontado etnograficamente com ele. Para isso, destacamos as 

tags (etiquetas) ID3 e a retomada de algumas nuances do álbum nos reprodutores de mp3. 

 As etiquetas ID3 dão ao usuário a possibilidade de fazer “anotações” dentro do 

próprio arquivo. Através dela, o usuário pode inserir o nome do artista, o nome da música, a 

ordem dela no álbum, os compositores, o gênero a qual ela pertence, entre outros. De 

acordo com o verbete na Wikipedia17, 

a primeira versão da tag ID3 foi criada em 1996 por Eric Kemp que tinha 
a necessidade de armazenar mais informações no arquivo e não apenas 
deixá-las no nome do próprio mp3, então ele teve a idéia de adicionar um 
pedaço de dados ao fim do arquivo e logo ela se tornou o padrão de 
metadados do mp3. 

 Uma outra forma de organização das coleções de mp3 é aquela que retoma o álbum 

de música. Se olharmos com atenção para alguns dos programas de reprodução musical, 

percebemos que eles podem ser configurados para exibir a capa como parte da experiência 

de escuta. Assim, o ouvinte não só está em contato com a música, como também com os 

elementos não-musicais que complementam a obra, desde a possibilidade de escutar as 

músicas do disco na ordem que elas foram originalmente propostas e ou a integração de 

aspectos visuais, como a própria imagem de capa. 

 No que diz respeito ao manuseio e reorganização, arrumar os mp3s na ordem em 

que foram adquiridos, assim como o personagem de “Alta fidelidade” faz com os seus 

discos, parece tarefa difícil. Porém, em softwares de reprodução como o iTunes, podemos 

organizar a coleção em ordem alfabética a partir do nome do artista, do álbum, do nome da 

faixa, entre outros parâmetros. Além do mais, podemos fazer playlists – as novas mixtapes? 

– mais facilmente e reordená-las de acordo com nossa vontade. 

 

Considerações Finais 

 O objetivo desse artigo foi oferecer um mapa sucinto para pensarmos as coleções 

musicais no contexto das NTCIs. Nesse trajeto, pudemos fazer algumas suposições e rever 

certas etapas da história da música. Ao invés de falarmos em tendências, parece ser mais 

produtivo observar que a cultura da música não privilegia somente a novidade. Quase pelo 

                                                 
17  Para saber mais, acesse: http://pt.wikipedia.org/wiki/ID3 – Último acesso em 15 de junho de 2011 
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contrário, está em constante diálogo com práticas construídas em períodos anteriores, que 

são resignificadas em novos contextos. 

 A todo o tempo, são desenvolvidas tecnologias que complexificam práticas de 

coleção tão caras aos fãs de música; novas maneiras de armazenar, guardar, cuidar e usar 

coleções musicais. A artista islandesa Björk18 e o duo de música eletrônica inglês Simian 

Mobile Disco19 lançaram seus últimos álbuns também como aplicativo para dispositivos da 

Apple. Nesses casos, é interessante ver como artistas vêm inovando no que diz respeito a 

oferecer novas maneiras do público lidar com a música a partir das possibilidades das 

NTCIs. Gilberto Gil e Sting também lançaram aplicativos que mostram bem essa 

possibilidade de organização da música nos novos suportes digitais. No aplicativo de Gil20, 

temos acesso a toda a discografia do cantor, além de fotos, agenda de eventos, notícias e a 

possibilidade de criarmos listas de reprodução personalizadas com suas as músicas. O 

aplicativo de Sting21 é quase uma enciclopédia de sua trajetória artística. De uma maneira 

bastante dinâmica, apresenta fotos, textos biográficos, vídeos e músicas relacionados à sua 

carreira. Na aba “albuns”, vemos todos os discos lançados pelo artista, onde podemos 

conhecer a história de cada um através de recursos multimídia. O aplicativo também é 

integrado à iTunes Store, de forma que se torna uma porta de entrada para possíveis 

compradores de suas canções. 

 Por fim, este trabalho surgiu mais de uma necessidade para apresentar questões do 

que para oferecer respostas. Depois de todo esse percurso, fica a única certeza de que ainda 

temos muitas dúvidas pela frente. O caminho é longo e, certamente, mais prazeroso com a 

trilha sonora adequada. 
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