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“A memória é um elemento
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sociedades de hoje, na febre e

na angústia.” 
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LADO A



Apresentação

O livro ‘A feira dos discos’ é, antes do que possa ser dito sobre ele, um exercício de paixão pela

música e pelos discos, escrito como homenagem aos que mantiveram a cultura do vinil viva, ainda

que  a  mesma  tenha  tido  seu  atestado  de  óbito  emitido  várias  vezes  pela  indústria  que  tanto  a

explorou.  Confesso  algumas  falhas  em  sua  feitura.  A  principal  delas  é  a  de  não  esgotar  as

possibilidades de múltiplos assuntos abordados no seu ‘Lado A’: as primeiras lojas, as lojas de rock, a

indústria fonográfica nacional, as empresas de alto-falantes de Aracaju e a Cine-Foto Walmir. Dito

isto, explico:  explorá-las como merecem implicaria numa digressão perigosa para nosso objetivo,

qual seja, o de mapear a ‘cena’ do vinil de Aracaju, o que apresento em seu ‘Lado B’.

A cena identificada, formada por vendedores autônomos e donos de sebos, colecionadores,

DJ’s e técnicos em eletrônica, responsáveis para a manutenção de aparelhos, entre outros atores que

comercializem produtos afins, constitui uma rede de circulação musical para produtos fonográficos.

Situa-se,  observando a  dinâmica da Cadeia  Produtiva da Economia da Música1,  em um nicho de

“serviços  especializados”,  que  estabelece  elo  com  os  setores  anteriores  (produção  industrial  e

comercialização) fomentando dois contextos: um de reciclagem cultural (reúso do LP como suporte

de registros sonoros) e outro de reciclagem material, onde há a ressignificação do objeto, que passa a

servir para construção de novos objetos (cinzeiros, relógios de parede, etc).

No âmbito dos estudos da cadeia produtiva da música em Sergipe, inferimos a participação dos

atores do livro no campo das “estratégias de negócios” para fruição de produtos do circuito musical

(SANTOS  et  al,  2013),  no  sentido  em  que  oferecem,  em  sua  grande  maioria,  acervos  mistos,

compostos do reúso de discos da produção fonográfica atual (quase que exclusivamente em CD) e

anterior à produção dos anos 90 (CD e LP). 

1 - “um complexo híbrido constituído pelo conjunto de atividades industriais e serviços especializados que se relacionam em rede,
complementando-se num sistema de interdependência para a consecução de objetivos comuns nos âmbitos artístico, econômico e
empresarial. (SANTOS apud TEDESCO, 2011, p. 47).



A relevância da permanência de circulação do vinil é algo que remete à preservação da nossa

própria memória cultural/musical. Estima-se que 80%2 dos discos produzidos no Brasil ainda não

tenham  sido  oficialmente  digitalizados.  Neste  sentido,  perseguimos  na  escrita  do  livro  o  viés

histórico  desde  sua  fundamentação  bibliográfica,  com a  evolução  dos  suportes  fonográficos  e  a

construção da indústria fonográfica brasileira, passando pela Aracaju nostálgica do início do século

XX, além do testemunho dos entrevistados, cujos depoimentos constroem um quadro vivo e diverso

sobre o momento da transição do LP para o CD até os dias de hoje, onde o consumo do vinil no

mundo reverte  a lógica do mercado, onde, pela primeira vez na história da indústria musical uma

mídia de armazenamento sonoro volta a ser fabricada após sua retirada do ciclo industrial. 

Sobre essa resiliência do vinil concordamos com o jornalista e crítico musical Arthur Dapieve

quando ele diz que “a grande subversão na reprodução da música gravada não foi a popularização do

MP3 ou outros arquivos digitais.” Disse que a perda nos downloads gratuitos “é troco perto do que

ela ainda ganha e,  sobretudo,  ainda almeja ganhar com a venda  on-line”,  e o que é ofertado “é

capitalismo tão avançado que vende o capitalismo como estilo de vida libertário.” Aponta que, neste

sentido,  “a  grande  subversão,  então,  foi  a  sobrevivência  dos  LPs”.  Sobrevivência  que  deve-se

principalmente aos colecionadores, DJ’s e vendedores de discos.

Mas este livro não está finalizado: além da correção das eventuais falhas não vistas por este

autor/revisor, ao que convido-o, leitor, a apontá-las, aguarda a inclusão de depoimentos importantes

realizados após sua defesa como TCC, com objetivo de publicar sua versão em papel. Para além do

dever acadêmico, o prazer tido na realização deste livro é o que estimo que tenhas no ato da leitura. 

André Teixeira, Aracaju, outubro de 2018

2  – No texto são citados também Nigéria e México. https://www.nytimes.com/2014/08/10/magazine/the-brazilian-bus-magnate-
whos-buying-up-all-the-worlds-vinyl-records.html. Acessado em 05/04/2017. 

https://www.nytimes.com/2014/08/10/magazine/the-brazilian-bus-magnate-whos-buying-up-all-the-worlds-vinyl-records.html
https://www.nytimes.com/2014/08/10/magazine/the-brazilian-bus-magnate-whos-buying-up-all-the-worlds-vinyl-records.html


Introdução

“Well, it's one for the money, two for the show
Three to get ready, now go, cat, go

But don't you step on my blue suede shoes
You can do anything, but lay off of my blue suede shoes”

Carl Perkins, 1956 

            João, o Rei do Disco3

A morte  tem o poder inexorável  de mudar o rumo e o destino dos seres,  e  a  ideia  do

presente trabalho nasceu após uma dessas. O que seria reportagem para uma disciplina do curso de

jornalismo, definitivamente transformou-se em corpo e alma deste livro. Ao contrário do que se diz

sobre o vinil desde meados dos anos 90, ele não morreu. João Carlos sim. João dos Discos, como era

conhecido havia décadas, promovia o encontro entre vendedores e colecionadores de LPs, todos os

sábados e domingos desde 1992, no fundo de um supermercado do conjunto João Alves. Sua esposa

Cida lembra que “lá ele começou de mansinho, testando pra ver se alguém ia tentar tirar, mas ficou

dezenove anos. Todo sábado e domingo das 7 às 13 ele estava lá.” Recorda que após um período de

3 João Carlos dançando um rock durante o 2º Encontro dos Amigos e Amantes do Vinil (30/05/2010). Foto: Acervo pessoal do autor.
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 calmaria “um gerente implicou, mas João ficou. Não vendia nada do mercadinho. Nem vinil tinha.

Só depois é que foi vender CD, que vendia escondido, porque não podia”. João levava toca discos e

caixas  de  som.  A  depender  das  vendas,  pagava  uma  gelada  pra  adoçar  o  bico  do  freguês,  e,

independente de caixa bom, gastava sem moderação seu generoso sorriso. 

Depois de quase uma hora e meia no Maracaju/DIA, salto no ponto defronte ao mercadinho e

vou ao local da reportagem para descobrir que meu amigo, principal fonte da matéria que tinha em

mente, havia morrido faziam dois dias. Em vez de surpreendê-lo com a entrevista, fiquei arrasado

com a notícia. Seu colega José, o Gordinho dos Discos, mostrou a faixa onde lia-se “Saudade eterna,

espaço reservado pelo falecimento de João do Disco”. Mané Vampiro também acabara de saber.

Meio aéreo e atônito, matutava alguma coisa parado sem rumo no meio do passeio. Além deles,

outros vendedores, poucos clientes, e transeuntes alheios ao estranho silêncio. Sabe quando a alegria

de um lugar acaba? Ali nada mais foi como antes desde aquele fim de semana de julho de 2011.

Minha pauta caiu mas a ideia deste livro nasceu. Primeiro como uma urgente homenagem à

memória  do  João,  figura  emblemática  e  importante  articulador  entre  colecionadores  e  outros

vendedores, mas também para documentar, com igual urgência, a ação de outros que assim como ele

optaram pela cultura do vinil como modo de subsistência, ajudando de forma direta ou indireta a

preservar, através de seus sebos, lojas, vendas na rua ou em suas residências,  parte importante da

memória da cultura artística e musical brasileira. 

Entrevistamos  alguns  desses  atores  para  que  eles  mesmos  contassem  um  pouco  de  sua

história: Seu Quirino, Sílvio Campos, Dona Didi, Zé dos Discos, Seu Pimentel, Hélio Fontes, Antonio

Passos, entre outros, que dividiram conosco seu tempo para falar sobre o Cantinho da Música, P.

Franco & Cia,  Dinossauro Universo  Cultural,  Cine-Foto  Walmir,  Distúrbio  Sonoro,  entre  outros

lugares que ficaram marcados na memória afetiva de colecionadores e vendedores de discos de vinil

da cidade de Aracaju. Os mais antigos,  buchas de canhão da indústria fonográfica na guerra por

corações e bolsos da massa, sucumbiram à febre do CD. Os mais resilientes aguentaram e
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 sobrevivem ao apocalipse que Mp34 e P2P5 foram para o mercado da música. Além de aspectos

biográficos, contam sobre a experiência de trabalhar com o LP, fetiche de apaixonados por música,

combustível  por  décadas  dos  lucros  imorais  da  indústria  fonográfica,  e  que,  aos  poucos,  se

transformou em acumulador de poeira, e, em menos tempo ainda, viraria lixo, ‘ocupando espaço’. 

O  vinil,  que,  do  luxo  ao  lixo  sobreviveu  em  acervos  aleatórios,  do  limbo  doméstico  ao

purgatório  da  obsolescência  comercial,  ressurge  hoje  como  ouro,  do  lixo  ao  luxo,  tal  qual  as

reedições da Electric Recording Co, cujos preços variam de 300 a 2.7506 euros.

‘A feira dos discos’ nasce no momento em que o vinil ganha destaque na mídia mundial, tendo

rendido desde 2009 centenas de milhões de dólares para o mercado da música. Ante o fracasso das

mídias  digitais,  seria  a  salvação  da  lavoura?  Estaria  de  volta  ao  mainstream? Especialistas  e

palpiteiros entoam em coro que ainda é cedo pra responder ‘sim’, pois a cada dia novas tecnologias

mediam  o  negócio  da  música,  alterando  sua  dinâmica  e,  por  conseguinte,  tornam  imprecisas

previsões a longo prazo. A curto prazo testemunhamos um ‘boom’ comercial progressivo, ajudando a

reinserir o disco de vinil como vetor econômico relevante para a cena cultural mundial.

Vejamos.

Desde 2007 o Record Store Day promove ações para “celebrar as  lojas independentes de

discos e a cultura do vinil”7 entre colecionadores, donos de lojas e artistas no mundo todo, e têm

logrado  amplo  êxito  em  suas  campanhas.  Na  edição  de  2016  a  banda  Metallica  foi  a  anfitriã,

lançando  o  disco  ao  vivo  ‘Liberté,  Egalité,  Fraternité,  Metallica!’,  com  renda  revertida  para  a

instituição de caridade Give for France, em prol de vítimas de atentados terroristas. Desde meados

da década passada as feiras de vinil se popularizaram. No Brasil, cada uma com sua dimensão e

particularidades,  são  divulgadas  praticamente  toda  semana através  das  redes  sociais.  O mesmo

4 MP3 (MPEG Layer-3): formato de compressão de áudio digital, com capacidade de armazenar músicas ocupando pouco espaço,
com perdas de qualidade quase imperceptíveis ao ouvido humano. Surgiu como uma alternativa ao formato WAV, que pode ser
reduzido em até 90% (FERREIRA, 2013, p. 27).
5 Peer-to-peer: tecnologia de compartilhamento de arquivos digitais pela internet. (Idem).

6 “Mozart  a Paris” reedita caixa com 7 LPs originalmente lançada em 1956 pela Pathé. A edição original desta obra tem o preço
registrado no Music Guide Price em US$ 10 mil. Os 4 CDs saem por US$ 52,99 no Ebay. (Acessado em 02/04/2017)
7 Site do Record Store Day: http://www.recordstoreday.com/CustomPage/614. (Acessado em 02/04/2017)
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acontece no resto do mundo, de acordo com o site Record Fair8, que traz notícias de feiras de vinil na

Itália, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Finlândia, sem falar nas feiras na América do Norte e do Sul,

além de Ásia e Oceania. A maior delas é a Mega Record & CD Fair, realizada anualmente na cidade

holandesa de Utrecht. Em abril de 2016 sua 47ª edição contou com quase 500 expositores9, e a 48ª

edição, realizada em novembro de 2017, contou com mais de 500 expositores que, distribuídos em

12.500m², venderam gramofones, toca discos, além de LPs usados e novos, shows, lançamentos de

livros e outras atividades afins.

Na seara do audiovisual, várias produções têm o vinil como tema principal ou importante

coadjuvante. Nos filmes ‘High Fidelity’ (2000), ‘Durval Discos’ (2002) e mais recentemente ‘Good

vibrations’ (2013) e ‘Dias de Vinilo’ (2013). As séries ‘Vinyl’ (2016), produzida por Mick Jagger e

Martin Scorsese para HBO, e as séries ‘The get down’, de Baz Luhrmann, e ‘Hip-Hop Evolution’,

ambas de 2016, produzidas pela Netflix. No Brasil, o site Gshow produziu a web série de animação

‘A última loja de discos’, de Alan Sieber e atualmente produz ‘Minha Loja de Discos’, onde colocam

“o espectador por dentro das mitológicas, charmosas e maiores lojas de discos do mundo” 10. O Canal

Brasil é casa dos programas ‘Brasil Adentro’, que iniciou sua segunda temporada em janeiro de 2017,

e ‘O som do vinil’11, desde 2007. Ambos apresentados pelo produtor e pesquisador musical Charles

Gavin.

Na Inglaterra e nos Estados Unidos, paradigmas históricos do mercado fonográfico brasileiro,

as notícias são muito boas. Na terra dos Beatles, a BPI12 informa em seu relatório anual que “as  

 vendas de vinil, lideradas por David Bowie, subiram 53%, chegando a 3,2 milhões de discos.” É o

maior índice desde 1991. Nas terras do Tio Sam em 2015 se vendeu tanto vinil como no final dos

anos 8013. Isso quer dizer mais ou menos 11,9 milhões de unidades. Em 2016, onde a venda de CDs

8 Site sobre feiras de discos no munto todo: http://www.recordfair.net/. (Acessado em 05/04/2017)
9 Lista de vendedores Record Planet Fair: http://www.recordplanet.nl/en/dealerslist/table.html#P. (Acessado em 05/04/2017)
10 Do site https://globosatplay.globo.com/bis/v/4438736/. Acessado em 05 de abril de 2017.
11 O projeto O Som do Vinil produz livros sobre a memória da música brasileira, e vídeos, que são disponibilizados com acesso livre.

Contêm o material excedente das gravações. Em média 180 minutos por programa, dos mais de 200 realizados sobre os 
clássicos da MPB.Fonte: Fonte: http://osomdovinil.org/o-projeto/. (Acessado em 05/04/2017)

12 BPI: British Phonographic Industry, em http://bit.ly/BPI2016Report_FdDiscos. (Acessado em 05/04/2017)
13 RIAA: Recording Industry Association of America, em http://bit.ly/RIAAReport2016_FdDiscos. (Acessado em 05/04/2017)
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caiu, em média, 18%14, a venda de vinil aumentou 1,8%. A Nielsen15 anunciou que em 2016 só os EUA

produzido 13,1 milhões de LPs, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. De acordo com o

site Vinyl Pressing Plants, em março de 2017 existiam 166 empresas que trabalham na fabricação de

discos de vinil, distribuídas em 32 países16. Checado em outubro, o número de empresas subiu pra

187. Em meados de 2016, a empresa tcheca GZ Media, maior de todas elas, anunciou planos de abrir

duas novas fábricas: uma na Ásia e outra nos EUA17. Não são bobos: a Financial Times18 estima que

em 2017 o lucro do vinil vá pra casa do bilhão. 

Tudo bem que o LP é bonitinho, cool e há quem afirme e prove que é o melhor suporte para

registros sonoros, mas fazer parte desse rateio talvez seja o motivo pelo qual três empresas, ainda

em 2016, tenham se juntado à veterana Polysom na fabricação de LPs no Brasil. O selo brasiliense

Lombra Records, que promete “cortar  dubplates19 com alta qualidade e preço acessível” e a Vinyl-

Lab, que faz “cortes direto no PVC, os lathe cuts” e discos Lo-Fi20. São “empresas que fazem discos,

um por um, em processos quase artesanais, a partir de máquinas que gravam a música diretamente

no PVC com corte  em agulha de diamante  ou outros metais” (Machado, 2016,  p.  54).  A outra  

 empresa é a paulistana Vinil Brasil, que garante em seu site “discos feitos com alma”, e já chega

como maior da América Latina. Juntas podem produzir mais de 1,8 milhão de vinis por ano. 

Frise-se que existe ainda a “caixa-preta da internet”, com as estatísticas não divulgadas do

comércio de vinil online. Quantos discos novos e usados são vendidos através de sites como E-bay?

No Mercado Livre21 encontramos 58.974 itens novos e 616.906 itens usados cadastrados na categoria

“Vinil/lp”. Todos os estados têm vendedores cadastrados.  Em nove anos de atividade no Mercado

Livre, o vendedor Antonio.853 vendeu quase 40 mil LPs, de Aracaju para o mundo. Pouco para o

14 Do site http://www.riaa.com/wp-content/uploads/2017/03/RIAA-2016-Year-End-News-Notes.pdf, página 4, Acessado 
em 03 de março de 2017.

15 Nielsen Company: empresa que atua em mais de 100 países, responsável pela análise das vendas de produtos musicais nos 
EUA e Canadá. É a principal fonte da revista Billboard.

16 Fonte: https://vinyl-pressing-plants.com/all-vinyl-pressing-plants-list/countries/ (Acessado em 29/03/2017).
17 Fonte: http://thevinylfactory.com/news/gz-vinyl-pressing-plants-north-america-asia/. (Acessado em 02/04/2017).
18 Fonte: https://www.ft.com/content/eb2cea1c-cde4-11e6-864f-20dcb35cede2. (Acessado em 02/04/2017).
19 Matriz do disco de vinil em acetato cortado em “uma chapa de alumínio coberta com uma camada fina de um material similar ao 

esmalte de unha.” Fonte: http://www.recomaster.com/?page_id=153. (Acessado em 02/04/2017).
20   Lo-Fi é um disco de policarbonato cortado um a um em um torno jamaicano dos anos 50, que carrega no áudio uma textura 
diferenciada de um disco prensado. Fonte: http://www.vinyl-lab.net/. (Acessado em 03/04/2017).
21 Fonte: http://lista.mercadolivre.com.br/vinil%2Flp#D[A:vinil/lp,B:0]. (Acessado em 25/02/2017).
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mercado  global,  muito  para  Aracaju,  composta  pelos  sebos  de  discos  e  de  livros,  vendedores

domésticos, das ruas ou feiras, colecionadores e espaços de interação, além de outros atores que, em

maior ou menor grau, compõem esta cena, nosso principal objetivo. 

Arrodeando-a, seu contexto histórico e social, do domínio do registro sonoro em meio físico

às mudanças de tecnologia e formatos de mídia e mercado, até chegar ao vinil. São os temas que

orbitam e completam este livro. Mas, onde se situa exatamente esta ‘feira dos discos’ ante as cifras

quentes desse “new boom” do vinil? Pelo que vi, ouvi e escrevi, esse glamour da perspectiva global

ainda passa longe de todos em Aracaju. 

É sobre eles nossa escrita.  

Assisti  ao  curta  ‘Nos  amamos vinil’22 quando do seu lançamento no  site Overmundo,  em

2007. Assisti-o novamente para, no mínimo, ouvir a fala de João e transportá-la para cá, como a

entrevista que não lhe tomei em 2011. Eis que meu amigo João novamente surpreende. Disse algo

sobre o futuro do vinil. Sobre ‘hoje’. Ao final do vídeo, na passagem dos créditos, ele diz que “as

pessoas que jogam seus discos fora, é por falta de esclarecimento. Não tem conhecimento nenhum

musical.” E tal qual um Nostradamus, profetiza: “Ouça bem o que eu vou lhe dizer: o vinil, o disco

 em si vai voltar. Com certeza vai voltar. Muita gente vai ficar arrependida e quando voltar a comprar

vai custar três vezes mais caro que atual.” 

Dito e feito.

Sobre este livro reportagem que ofereço agora ao vosso crivo, depois de comer muita poeira,

de forma ampla e irrestrita digo que aqui está um pouco da história dos que transformaram em pão

o vinil que o diabo amassou. 

22 Vídeo dirigido por André Souza e lançado em 2007 (http://www.overmundo.com.br/banco/nos-amamos-vinil) Foi inspirado no texto
“Entre vinis e radiolas”, da jornalista Luciana Almeida, igualmente disponível no site, sob link 
http://www.overmundo.com.br/overblog/entre-vinis-e-radiolas. (Acessados em 25/04/2017).
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2. Contextualização histórica

      ”Desde os primórdios até hoje em dia
O homem ainda faz o que o macaco fazia

Eu não trabalhava, eu não sabia
Que o homem criava e também destruía”

Titãs, 1986

De Sete  Cidades  à  Lascaux,  de  Tassili  n'Ajjer  à  ilha  de  Sulaweis23,  observa-se  dos  seus

desenhos rupestres os afazeres de habitantes do planeta desde os últimos 300 mil anos24. As paredes

destes e de outros sítios arqueológicos nos contam, através de símbolos e desenhos, toda sorte de

fauna, flora e hábitos sociais. Homens e mulheres de ontem fazendo o que homens e mulheres de

hoje fazem: sexo, guerra, caça e rituais coletivos diversos, entre outros ritos mais elaborados, como a

celebração (veneração?), ao círculo que remete à forma solar representada na Figura 125.  

Ao homem é inata a comunicação. Sutil desde a concepção e gestação, até a mais complexa

interação  social.  O ponto comum, e  que une intemporalmente  os  habitantes  dos  continentes  do

23 Sítios arqueológicos localizados, respectivamente no Brasil, França, Argélia e Filipinas.
24 “O registro rupestre mais antigo, uma linha desenhada em ziguezague gravada em uma caverna na Índia, foi datada entre 200 mil

e 300 mil anos” (Bednarik, 1998, p.5, citado por Oliveira).
25 Pintura rupestre: “[...] deve ser um calendário solar, com 183 divisões, que representam os dias do ano a serem contados duas 

vezes, no sentido horário e anti-horário, totalizando 366”. (Galdino, 2012). 
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Figura 1 -  Arte rupestre na
Crimeia,  Rússia.

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


neolítico superior aos dos dias de hoje, é essa aparente necessidade de registrar o que se vê. Pelos

estudos da Arqueologia sobre a arte rupestre, infere-se que seja natural ao homem, milhares de anos

antes  do  desenvolvimento  da  escrita,  registrar  a  informação  graficamente.  Nessa  manifestação

cultural pré-histórica expressava sem as amarras verbais a ideia das coisas na mídia disponível de

então: as paredes das cavernas. Nelas seriam inscritos, intencional ou aleatoriamente, os primeiros

símbolos da comunicação humana. 

Dentre  outras  atividades  sociais  observa-se  a  prática  musical  a  partir  das  pinturas  do

paleolítico, não havendo, no entanto, grafismo algum que represente seu som. Delas e de outros

artefatos  arqueológicos  infere-se  que  a  música,  ou  algo  que  viria  a  se  tornar  música  como  a

conhecemos, já era praticada pelos neandertais, algo entre 300 e 29 mil a.C. 

Ao que parece o meio já era a mensagem desde a idade da pedra lascada, mas a informação

musical,  propriamente  dita,  demoraria  ainda  milhares  de  anos  para  que  pudesse  ser  lida.  Os

primeiros indícios de notação musical foram decifrados de artefatos cuneiformes encontrados na

região  da  Mesopotâmia26 e  datados  de  3000 a.C.  Eram tábuas  de  argila  assírias  contendo uma

canção. Daí até a notação musical do canto gregoriano no século VIII, que lançou as bases para a

notação musical moderna.

Séculos  antes  da  conquista  do  som,  alguns  autores  da  literatura  fantástica  vaticinaram

tecnologias  de  armazenamento  sonoro.  Rabelais27 em  seu  ‘Pantagruel’  concebe  a  ideia  de  sons

gravados em geleiras que, ao descongelarem, igualmente descongelariam o som, tornando-o audível

aos presentes. (Tinhorão, 1981, p. 13). 

A edição de 17 de dezembro de 1890 do jornal sergipano O Republicano, cita o phonographo,

que “Cyrano de Bergerac previra o apparelho no seu romance ‘Histoire comique des Estats et

26 Região formada pelos rios Tigre e Eufrates, onde hoje situam-se a maior área dos países Iraque, Kuwait, Síria, além 
de regiões fronteiriças com a Turquia e Irã. (N. do A.)

27 François Rabelais Chinon, (1483-1553) foi um escritor, padre e médico francês do Renascimento. (N. do A.)
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 empires  de  la  Lune’ (1657),  ao  fallar  de  um  livro  maravilhoso  que  registra  e  reproduz  a  voz

humana”. De autoria apócrifa, o autor do artigo observa que “o tenente A. de Rochas achou um

documento mais antigo, dando ideia do  phonographo.” Este documento encontra-se no  Courrier

Veritable, número de abril de 1632, onde se lê 

“O  capitão  Vorteloch  regressou  de  suas  viagens  às  terras  austraes,”  e  conta  […]  que

“desembarcára em uma terra  em que a  natureza forneceu aos  homens certas  esponjas  que

retêm  o  som  da  voz  articulada.  Quando  os  indígenas  querem  enviar  algum  recado  ou

conferenciar de longe, falam próximos de algumas daquelas esponjas, e depois mandão-as aos

seus  amigos  que,  ao  recebê-las  apertam-as  brandamente,  e  fazem  sahir  d’ellas  todas  as

palavras,  ficando  por  este  admirável  meio  sabendo  o  que  desejam  os  seus  amigos.”  (O

Republicano, 1890).

Na imensidão da produção literária mundial é provável que, ao vasculharmos, encontremos

ideias similares. Já a tradição oral pode resguardar estórias de muitos outros sonhos. Partindo para

o real, ainda antes de Edison, entram em cena no domínio da reprodução musical as caixinhas de

música.
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2.1 Pré-história do disco

As musical boxes são a forma mais antiga de som ‘contido’ em dispositivo onde se

possa reproduzi-lo sob determinadas condições técnicas. Teriam essas caixas de música embalado os

sonhos de Cyrano? Haveria mesmo essa lenda de esponja fonográfica no baixo Magalhães? Para

além das especulações, no capítulo ‘Origens dos registros sonoros mecânicos’, Werneck informa que

os mais antigos registros fazem “referências a instrumentos musicais  automáticos que datam de

cerca de 2 séculos a.C.,  nas crônicas do matemático e inventor grego Ctesibius.” (2010, p. 15), e

informa que entre os séculos XIII e XIV surgiram nos países baixos as Torres de Carrilhão. Eram 

“instrumentos sofisticados que permitiam a um único operador tocar diversos sinos de igreja

com  sons  diferentes,  criando  melodias  reconhecíveis  que  eram  um  poderoso  sistema  de

comunicação, capazes de alertar toda uma cidade de ataques inimigos, mortes e nascimentos de

seus habitantes, enchentes, eventos religiosos, feriados e outros eventos.” (Idem).
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Figura 2: Mecanismo das caixinhas de música



No final do século XVIII a relojoaria suíça desenvolveu a mecânica das caixas de música.

Algumas tinham dimensões maiores, mas as mesmas características dos modelos menores, como o

mecanismo para dar corda e fazer com que o aparelho funcionasse novamente, tocando determinada

música. Se tornariam bastante populares no mundo todo e alguns modelos evoluíram e até usaram

discos de metal substituíveis, com diâmetro de 15,5” ou 18”. Eles continham furos que eram “lidos”

pelos aparelhos que reproduziam a música no atrito das peças.  Algumas dessas caixas de música

seriam patenteadas e levariam o nome de seus ‘inventores’, como o Reginophone e o Polyphon, que

chegaram comercialmente bem até meados da segunda década do século XX. Esse ‘sistema de furos’

fora  baseado  na  tecnologia  criada  pelo  tecelão  francês  Joseph  Marie  Jacquard,  em  1800.  Sua

revolucionária invenção28 era voltada para a tecelagem, mas serviu de base para desenvolver, entre

outras, a tecnologia que deu origem aos realejos e depois as pianolas, elementos fundamentais para

o entretenimento social da época. Sobre ela Werneck esclarece que

“a pianola foi o primeiro instrumento que permitia gravar e reproduzir a performance de um

músico, mas isso ainda não podia ser considerado uma gravação de som propriamente dita. O

que era armazenado nos rolos da pianola e do realejo eram apenas furos, que posteriormente

moveriam as teclas do piano ou as peças do órgão de fole, reproduzindo as notas que foram

tocadas,  mas  não  seu  som  original.  Para  que  uma  gravação  sonora  pudesse  receber

devidamente esse nome, seria preciso que o aparelho, qualquer que fosse, convertesse uma

onda  sonora  mecânica,  viajando  invisível  pelo  ar,  fosse  captada  por  algum  mecanismo  e

convertida em informações que pudessem reproduzir a onda sonora original.” (2010, p. 16).

Em 1857, ainda duas décadas antes da divisão de águas, o inventor  Edouard-Leon Scott de

Martinville patentearia na França o phonoautographe. O aparelho captava a onda sonora e fazia sua

28 “Baseado  no  trabalho  e  nas  ideias  do  pioneiro  da  robótica  Jacques  de  Vaucanson,  Jacquard  construiu  um  tear  mecânico
automático capaz de produzir tramas e desenhos complexos em tecidos de seda. O sistema era baseado em cartões perfurados – o
furo ou a ausência do mesmo moviam as agulhas do tear para cima ou para baixo, permitindo a reprodução perfeita de padrões
complexos. Esse mecanismo é reconhecido pelos historiadores da ciência como o primeiro sistema de armazenamento de dados, e
durantes muitas décadas o cartão perfurado foi muito comum no mundo da informática, sendo utilizado até hoje para alguns usos
específicos.” (Werneck, 2010, p. 24 e 25)
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 reprodução gráfica. A reprodução do som, efetivamente, não acontecia. Isso se daria apenas a partir

de novembro de 1877, quando foi dada a entrada no pedido de patente do ‘phonograph’ pelo jovem

Thomas Alva Edison.

Phonoautographe29

29 Fac-símile do phonoautographe apresentado no documento original da patente. 
Fonte: http://www.firstsounds.org/publications/facsimiles/FirstSounds_Facsimile_02.pdf. 
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2.1.1 Dominando o registro sonoro por meio mecânico

Thomas Alva Edison e seu primeiro fonógrafo.30

Em 19 de fevereiro de 1878 foi expedida pelo Escritório de Patentes dos Estados Unidos, sob

registro nº 200.521, a patente do “fonógrafo ou máquina falante” ao seu inventor, Thomas A. Edison.

A partir  desse momento foi  possível  realizar “registros sonoros por meio mecânico”.  St.  Laurent

define-os como “artefatos legíveis por máquinas. Documentos em que a integridade da informação

contida  está  diretamente  relacionada  ao  bem-estar  físico  do  artefato.”  (2001,  p.  9).  Finalmente

podia-se  gravar  o  som.  Só  que  a  finalidade  da  gravação,  que  Edison  previra  ter  maior  função  

 comercial ou educacional, “causaria maior revolução na venda de discos e rolos de música popular.”

(Tinhorão, 1981, p. 14).

30 De Levin C. Handy (Fonte: http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cwpbh.04326) - Brady-Handy Photograph Collection (Library of Congress) – 
(Fonte: http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cwpbh.04044). Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1550649. 
(Acessado em 20/04/2017). 
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A publicidade vendia o fonógrafo como “uma invenção maravilhosa, capaz de repetir a fala

vezes sem fim por meio de gravações automáticas”.  Nos anos seguintes surgiram alguns aparelhos

baseados em mecanismos semelhantes, como o  ‘graphophone’, lançado pelo laboratório de Graam

Bell, que igualmente usava rolos para gravar e reproduzir som. No ano de 1891, “com o nascimento

da indústria  de  rolos  de  cilindro,  os  aparelhos  de  gravação  deixam de ser  curiosidade,  para  se

transformar, de fato, em artigo comercial.” (Werneck, 2010, p. 18).

A  evolução  fonógrafo  se  deu  nas  mãos  do  alemão  Emile  Berliner,  que  patenteou  o

gramophone em 1888, trazendo como novidade no lugar de cilindros o uso de discos de goma-laca

com gravação em apenas um dos lados. Foi “o primeiro sistema de gravação e reprodução de som a

utilizar discos ao invés de cilindros.” (Tinhorão, 1981, p. 22). Marcondes informa que “os discos

eram produzidos inicialmente a base de vulcanite, composto de borracha vulcânica, inaugural, mas

que em pouco tempo de acordo com o peso da agulha desgastava-se.” Diz que seu inventor “baseou-

se na confecção de botões para atingir seu produto final, constituído a partir de goma laca, negro de

fumo e flocos de algodão. O disco de Berliner possuía sete polegadas.” (2009, p. 27).

Eldridge  Johnson,  colaborador  de  Berliner  e  mecânico  dos  motores  dos  primeiros

gramofones,  foi  responsável  pela  evolução  dos  discos,  criando-os  em  cera  e  aprimorando  seu

processo de duplicação. “Assim com a matriz aperfeiçoada as cópias comercializáveis adquiriram

qualidade. Para época, notáveis. Ampliando vendas na comercialização de fonogramas, e do próprio

reprodutor gramofone.” (Marcondes, 2009, p. 29).

Mesmo  coabitando  comercialmente  anos  a  fio  com  os  cilindros,  os  discos  se  tornariam

“padrão mundial […] não apenas em discos de vinil, mas também em discos rígidos usados para

armazenamento de dados em computadores e outros aparelhos eletrônicos.” (Werneck, 2010, p. 18)

Um dos motivos para a popularização do novo modelo de mídia é apontado por Briggs e Burke:
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“A  tecnologia  por  trás  dos  dois  produtos  era  diferente,  mas  as  intenções  dos  inventores

também. Profundamente interessado na qualidade de gravação de música clássica — pois era

um amante de música —, Berliner optou pelo uso de uma matriz para duplicar as gravações

sonoras. A capacidade de repetição importava para ele mais do que, inicialmente, para Edison

ou Bell. Em muito pouco tempo Edison reconheceu que os discos planos de Berliner, ‘chapas’,

como ele os chamou, e que vieram a ser conhecidos como ‘discos’, eram mais populares do que

seus cilindros.” (2006, p. 182).

De Marchi complementa essa informação dizendo que

“a novidade do formato era a descoberta de um método de duplicação dos discos, que passaram

a  ser  feitos  em  goma-laca  e  reproduzidos  numa  matriz  de  cobre.  Retrospectivamente  isso

representou  a  possibilidade  de  reprodutibilidade  técnica  massiva  da  gravação  sonora

provocando uma importante mudança” (2014, p. 8),

qual seja, “a separação do processo de gravação do de reprodução” que propôs ao mercado um novo

“modelo  de  consumo,  no  qual  tratava-se  um disco  como um livro  e  não  como uma fotografia.”

(Chanan apud De Marchi, 2005, p. 8) Os aparelhos que reproduziam tantos os cilindros de Edison e

Bell e os discos de Berliner, sofreriam a influência natural do tempo para redução do seu valor de

revenda no mercado.

“Na  última  década  do  século  XIX,  os  phonographs  e  demais  aparelhos  gravadores  e

reprodutores  de  som  foram  ganhando  popularidade.  Um  phonograph original  custava  150

dólares  em 1891.  Poucos  anos  depois,  suas  versões  mais  modernas  e  otimizadas  custavam

apenas 20 dólares em 1898 e US$ 7,50 em 1899” (Werneck, 2006, p. 20). 
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Com  o  mercado  crescente,  novos  exigências  e  prioridades

surgiram para atender padrões de consumo mundial. Fábricas de

discos e de aparelhos reprodutores das duas mídias foram abertas

nos principais mercados de disco: a Colúmbia lançou seu grafofone

nos E.U.A. e na Alemanha. A Pathé Frères o fez na França em 1903,

e a Victor Talking Machine Company, que vendeu sua Victrola pro

mundo todoe até hoje sua marca é sinônimo de toca disco, iniciou

suas atividades em 1901, e poucos anos depois dominava o mercado

e  exerceu  grande  controle  sobre  a  indústria  fonográfica  norte-

americana por mais de meio século. 

O que influenciou a decisão da indústria em adotar os discos

do gramofone como padrão foi a impossibilidade da reprodução dos

cilindros gravado, o que significa dizer que uma música teria que ser gravada novamente a cada nova

venda. Some-se a isto a fragilidade e, por conseguinte, a pouca durabilidade do cilindro, construído

inicialmente com folha de estanho e depois com cera. 

Uma melhoria definitiva para consolidar de vez o novo padrão de mídia foi a criação do disco

‘dupla face’ pelo inventor suíço Ademar Napoleon Petit. O disco agora possuía gravação nos dois

lados. Isto associado ao desenvolvimento do rádio e das gravações elétricas, fizeram surgir novas

demandas para a produção sonora. A partir dai a “indústria fonográfica organizou-se na forma como

hoje  se  encontra:  uma  indústria  de  entretenimento  massivo  para  consumo  individualizado  e

preferencialmente para o lar”  (De Marchi, 2005, p. 8). 

Para se ter uma ideia de quão massivo, antes da I Guerra Mundial existiam, mais ou menos,

umas  200  fábricas  de  gramofone,  apenas  nos  EUA.  O  segundo  maior  mercado,  Inglaterra,

comportava 80 fábricas. A indústria fonográfica já movimentava milhões de dólares. Mesmo com

toda a tragédia social e econômica advinda da guerra, “a Victor Talking Machine Company estava

vendendo quatro vezes mais discos em 1921 do que em 1914, o mesmo acontecendo com as empresas
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rivais na Grã-Bretanha e na Europa continental.” (Briggs e Burke, 2006, p. 186).

Na década de 1920 a indústria substitui a gravação mecânica pela elétrica, potencializada pela

introdução do microfone e amplificadores para gravações. “Surgia, então, o formato de 78 r.p.m.  

 (rotações por minuto),  que se tornou padrão da indústria,  com duração aproximada de quatro

minutos em cada um de seus dois lados.” (De Marchi, 2005, p. 9). 

Até a próxima grande mudança no padrão de registro sonoro, a indústria fonográfica e o resto

do mundo passariam por dois profundos abalos que ressignificariam todo seu planejamento: o crash

da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e a II Guerra Mundial, de 1939 a 1945.
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Figura 4: Anúncio da The Berliner Gram-o-phone. Montreal, 1901



2.1.2 A Casa Edison e a invenção do mercado fonográfico brasileiro

“O chefe da folia, pelo telefone, mandou me avisar

        Que com alegria não se questione para se brincar!”

Donga e Mário de Almeida, 1917

Frederico  Figner  nasceu  em  Milevsko,  Boêmia,  em  1866.  Mudou-se  para  os

Estados Unidos aos 13 anos em 1879. Sobre esse período, o pesquisador musical Humberto

Franchesci informa que em 1889 Figner 

“toma contato com os primeiros fonógrafos de exibição nos E.U.A. e em sociedade com seu cunhado Joe

Smith grava vários fonogramas com a intenção de exibir em países latinos, viaja inicialmente para Cuba e

depois para vários países da América Latina fazendo exibições pagas.” (apud Piccino, 2003, p. 5).
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Em 1891 chega ao Brasil. Sem saber uma palavra do português, desembarcou no porto de

Belém do Pará, bem na época do Círio de Nazaré31. Vinha dos EUA e na mala trazia um aparelho da

Pacific  Phonograph  Company,  além  de  cilindros,  baterias  e  vidros  para  os  diafragmas,  para  o

período  de  um  ano.  Continuaria  fazendo  o  mesmo  que  fizera  na  América:  exibições  pagas  do

fonógrafo, onde ganhou muito dinheiro. Sobre a novidade, Tinhorão informa que 

“o aparelho tinha a atração de um espetáculo. Fred Figner anunciava apresentações em locais

públicos, com entrada paga (a primeira exibição foi na festa do Círio de Nazaré), e diante dos

auditórios maravilhados fazia ouvir os cilindros trazidos dos Estados Unidos com as vozes dos

principais artistas do mundo”. (1981, p. 17).

No programa desse impensável DJ do século XIX, “peças musicais, discursos e canções dos

principais  artistas  do  mundo,  como Adelina  Patti,  Christina  Nilson,  Menotti”,  Adelaide  Borghi-

Mamo, Elena Theodorini e outras celebridades líricas. Exibiu a novidade no Hotel Central e  “em

apenas um mês alcançou um público de 4 mil pessoas, que pagaram 1$000 (mil réis) cada para ouvir

os sons gravados.” (Gonçalves, 2011, p. 107) Figner seguiu turnê “indo de gaiola até Manaus e, após

retornar  a  Belém,  parte  em  navio  do  Lloyd  a  Fortaleza,  Paraíba,  Natal,  Recife  e  Salvador.

Desembarcou no Rio de Janeiro à 21 de abril de 1892 (Tinhorão, 1981, p. 18), mas 

“[…] como a cidade vivia sob o temor da febre amarela, ele optou por prosseguir a excursão

para exibição do fonógrafo para outras cidades brasileiras, dentre elas São Paulo, Campinas

(SP), Ribeirão Preto (SP), Piracicaba (SP), Porto Alegre e Pelotas (RS) para, em seguida, partir

para Montevidéu e Buenos Aires.  Ao retornar, em 1896, Figner dedicou-se  à divulgação das

novidades tecnológicas em território brasileiro.” (Gonçalves, 2011, p. 107).

Nas  cidades  onde  não  encontrasse  local  público  para  apresentar  a  “machina  que  falla”,

geralmente encontrava “um particular que lhe franqueava a casa”. Pouco tempo depois já havia

31 Manifestação religiosa, de foro católico, realizada desde 1793 no segundo domingo de outubro, na cidade de Belém 
do Pará em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Fonte: http://www.ciriodenazare.com.br/portal/historia.php. 

31

http://www.ciriodenazare.com.br/portal/historia.php


 quem lhe fizesse concorrência. Nas suas pesquisas Tinhorão cita o jovem Manuel Ponte, que exibia

uma máquina Figner no Hotel Siglo, na Porto Alegre de 1894, e nas ruas do Recife um tal de Capitão

Zé da Luz passara a ganhar a vida exibindo um fonógrafo de cilindros de cera, no ano de 1898. (1981,

p. 19). Com essas ações Figner popularizou o fonógrafo, que dali há poucos mais de dez anos seria

usado, bem como o gramofone, como um acessório nas apresentações dos exibidores ambulantes da

nova tecnologia do entretenimento de massa que os irmãos Lumière, pais do cinema, adaptaram ao

cinetoscópio  de  Edison.  Os  exibidores  de  fonógrafo  e,  logo  depois,  de  gramofones,  seriam  tão

populares que já “no Rio de Janeiro de 1900 podiam-se ouvir palavras obscenas nos fonógrafos

montados sobre cavaletes, em plena rua, ao preço módico de 200 réis.” (Tinhorão, 1981, p. 18).

Foi numa galeria da rua do Ouvidor, a “mais movimentada e mais sofisticada daquele fim de

século”, que Fred Figner instalou seu aparelho e anunciou sessões todos os dias “das 12 às 15 horas

da tarde, e das 6 às 8 horas da noite” ao custo de 1$000 a entrada. Poucos anos depois  iria se fixar

no mais importante endereço para a cultura musical brasileira:  rua do Ouvidor,  nº 107.  A Casa

Edison  foi  inaugurada  em 1900  para  vender  “phonographos,  gramophones e  outras  novidades

americanas”. (Idem, p. 18). Foi a primeira gravadora de fonogramas

da América do Sul, iniciando suas atividades em 1897. A fábrica de

discos Odeon abre em 1902 “para garantir a ampliação do mercado,

uma vez que as tiragens dos cilindros dependiam do crescimento da

venda dos fonógrafos, Frederico Figner apressou-se em montar uma

rede de revendedores e distribuidores […]”, abrindo filiais na capital

paulista  e  no  interior  de  São  Paulo,  Bahia  e  Pará,  além  de  ter

distribuição garantida no Paraná e no sul de Minas Gerais, e na casa

A  Electrica,  em  Porto  Alegre.  (Idem,  p.  19)  Esta  última  de

propriedade  do  imigrante  italiano  Saverio  Leonetti,  foi  a  primeira

fábrica  de  discos  no Rio  Grande  do Sul.  Gravaram as  ‘chapas’  Discos  Gaúcho,  e  fabricavam os

gramofones ‘Electrica’. Figner e Leonetti acabaram se desentendendo nos negócios, assunto
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 resolvido  pelas  vias  jurídicas32.  Ainda  sobre  os  negócios  de  Figner,  Gonçalves  informa  que “a

comercialização  de  fonógrafos  e  gramofones  possibilitaram  estruturar  a  primeira  gravadora  de

discos  do  Brasil  e  foram fundamentais  para  dar  os  primeiros  passos  para  a  construção  de  um

mercado fonográfico no país.”  (2011,  p.  116).  O mercado brasileiro era muito influenciado pelos

Estados Unidos e Inglaterra. Daí, o que era tendência em um, logo o era aqui também. Ajudado pelo

seu tino comercial e por sócios holandeses, Figner anunciava em jornais e revistas, divulgando bem

sua marca. De acordo com Gonçalves, ele “circulou por diferentes espaços para conhecer e mapear os

músicos e cantores de maior expressão e sucesso no cenário musical para convidá-los a gravarem

suas  canções  em seus  cilindros.”  (2011,  p.  119).  Informa  ainda  que  “os  primeiros  acordos  e  as

primeiras gravações foram realizados a partir da sua inserção nesse cenário, no qual ele interagiu e

negociou. Foram o diálogo e as trocas com esse mercado musical que permitiram a ele estruturar seu

comércio com a música gravada e com os produtos de bens de consumo americano.” (Idem).

Suas ações “marcaram profundamente as estruturas do mercado musical no Brasil e serviram

para construir as bases para expansão e início do processo de consolidação do mercado fonográfico

brasileiro.” (2011, p. 121). O desenvolvimento das gravações elétricas fizeram desaparecer o sistema

de  gravação  mecânica,  serviu  de  “base  tecnológica  para  todos  os  grandes  desenvolvimentos

posteriores, tanto no que se refere à mudança de velocidade de rotação dos discos, quanto à criação

da estereofonia e dos recursos  high fidelity” (Vicente, 1996, p. 19) Logo viria a ter seu reflexo no

Brasil em 1927, quando começaram as gravações elétricas e a entrada das multinacionais RCA Victor

e  Colúmbia,  que  reformularam  o  mercado  nacional.  Franceschi,  citado  por  Gonçalves  sobre  os

últimos anos de Figner, diz que 

32 “Está lá no Correio do Povo de 26 de março de 1915: Pelo Dr. Luiz José de Sampaio, juiz federal, a requerimento de Fred Figner,
negociante no Rio de Janeiro, foi expedido mandado de appreensão de discos gramophonicos com a música da canção Cabocla
de Caxangá, fabricados e expostos à venda, nesta Capital, pelo capitão – capitão! – Saverio Leonetti, proprietário da fábrica de
discos Gaúcho. Foram appreendidos, pelos officiaes de justiça encarregados da diligência, 12 discos na Casa A Electrica, e 13,
com as matrizes, na fábrica Gaúcho, à avenida Sergipe, nº.9, em Therezopolis.” Fonte:  http://bit.ly/SUL21_aElectrica_FdDiscos.
(Acessado em 17/04/2017). 
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“através de sua última gravadora – a Parlophon – ofereceu à cidade do Rio de Janeiro centenas

de músicas; revelou compositores, instrumentistas e cantores que deram início à fase de ouro

da música carioca. Foi seu último legado. Aos 66 anos de idade, com 40 de gravação e venda de

disco,  líder do mercado de gravação e distribuidor exclusivo dos discos Odeon para todo o

Brasil, Figner passou a ser, depois de perder a Odeon e a Parlophon, simples distribuidor. […]

Justamente ele, que tinha estabelecido no país, com sede no Rio de Janeiro, a primeira e maior

rede  nacional  de  comércio  a  varejo  de  discos,  aparelhos  sonoros  e  novidades  industriais.”

(2003, p. 257).

A Casa Edison dominou o mercado até a década de 1930. No catálogo mais de 40 mil músicas

gravadas  com autores  da  virada  do  século  até  aquele  momento.  Seus  registros  não  são  apenas

músicas, mas documentos sonoros de suma importância histórica, sociológica, estética, filosófica,

musical  e  cultural.  Fomentou  o  mercado  nacional  e  abriu  os  canais  de  distribuição  de  música

gravada em quase todo Brasil. Pode-se dizer que Fred Figner criou a indústria fonográfica brasileira

e no final das contas foi reduzido “à condição de mero comerciante de discos, máquinas de escritório

e artigos musicais”. Tinhorão informa ainda que naquelas condições “era impossível competir com

os grandes centros industriais, que logo monopolizaram o mercado mundial do som.” (2011, p. 29).

A crise na indústria fonográfica era reflexo da quebra da bolsa de valores norte-americana,

em 1929,  da  qual  o  mundo teve  pouco  tempo para  se  recuperar,  quando explodiu  a  II  Guerra

Mundial em 1939. Até o seu final, agosto de 1945, dois novos componentes revolucionariam de vez a

cadeia  produtiva fonográfica:  as  gravações  em fita  magnética e  o  vinil,  substituto  da goma-laca

fornecida por países asiáticos para fabricação dos 78 rotações. A partir dai as

“experiências  com  plásticos  térmicos  resultaram  na  escolha  do  vinil  como o  material  mais

apropriado. Além disso, a descoberta do processo de gravação em microssulco (microgroove)

possibilitaria diminuir o tamanho dos entalhes na superfície dos discos ao mesmo tempo em

que aumentava a freqüência sonora registrada. Essas inovações resultariam no surgimento de

uma nova geração de mídia, o 45 r.p.m., a fita magnética e o LP.” (De Marchi, 2006, p. 9).
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Até agora o vinil provou ser o mais estável dos materiais utilizados na fabricação de suportes

para  registros  sonoros.  Apesar  de  estável,  seu  tempo  de  vida  não  é  indefinido.  Citados  por  St.

Laurent, Pickett e Lemcoe, no livro “Preservation and storage of sound recordings” afirmam que “a

avaria de um disco de vinil por degradação química em ambientes de biblioteca comuns não deve

ocorrer em menos de um século”. (2001, p. 13). St. Laurent prossegue informando que

“Os discos de vinil são feitos de policloreto de vinila (PVC) e de uma pequena percentagem […] de

‘enchimentos’,  estabilizador,  pigmento,  substâncias  antiestáticas  etc.  A  plastificação  interna,

através de uma copolimerização de acetato de vinila com cloreto de vinila,  é necessária para

alcançar  as  propriedades  necessárias  às  aplicações  desejadas.  […]  Os discos  fonográficos  são

expostos  a  elevadas  temperaturas  durante  a  moldagem  e  a  prensagem.  Se  não  fosse

interrompido, este calor seria um catalisador para a desidralogenação em progresso, reação que

constitui a eliminação de ácido clorídrico (HCl) a partir do PVC, como resultado da degradação

térmica. A estabilização é,  portanto, alcançada pela adição de um composto químico à resina

durante a fabricação. Isto não impede a degradação, mas a controla [...]. Quantidade suficiente

de um estabilizador permanece no disco fonográfico de plástico para protegê-lo por um longo

período após a prensagem.” (2001, p. 13 e 14).

O vinil e a nova tecnologia permitiram aperfeiçoar o processo de gravação. Mais uma vez se

alteraria a forma de ouvir  música imposta pela mudança no formato da mídia,  que migrava do

armazenamento de duas músicas por disco, o 78 rotações, para 8 músicas por disco no Long Play

com o mesmo diâmetro de dez polegadas. 

Foi um período muito rico o da criação dos LPs. Primeiro, na compilação de muitos discos 78

rotações e depois com o surgimento do conceito de álbum, reunindo músicas dentro de temáticas

mais abrangente. 

O jornalista Ruy Castro comparou as mídias em seu livro ‘A onda que se ergueu do mar’.

Disse que os 78 rotações
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“eram de cera, fáceis de quebrar, chiavam como um bife na chapa e tinham apenas uma música

de três minutos de cada lado. E, ao contrário desses 78s que vinham num envelope pardo com

um buraco no meio (para se ler o nome da música e do artista no selo), os novos LPs eram

muito  mais  atraentes:  nasciam  dentro  de  uma  capa  de  papelão,  trazendo  na  frente  uma

ilustração ou foto colorida, com o título e o nome do artista, e, atrás, textos sobre o conteúdo do

disco.” (2001, p. 133). 

Informa  também  que  o  Brasil  foi  o  3º  país  a  produzi-los.  “A  façanha  se  deveu  à  brava

gravadora Sinter e o ano era 1951. Até a mudança de tamanho definitiva na mídia, para como é

fabricada até hoje, o LP de 12”, seriam ainda 8 anos. Escreveu: 

“A curta mas gloriosa história  dos dez-polegadas (nos Estados Unidos,  de  1948 a 1954; no

Brasil, de 1951 a 1958) já é uma saga em si. O designer carioca Egeu Laus, uma autoridade em

grafismo de capa de discos, calcula que, nos sete anos de existência dos dez-polegadas por aqui,

tenham sido prensados cerca de mil títulos brasileiros.” (Idem, p. 133 e 134).

A mudança de formato, aliada ao geralmente período fértil da indústria do entretenimento

nos períodos pós-guerra, fizeram com que a indústria fonográfica estivesse, tal como no período pós

primeira guerra, em ótima situação comercial, o suficiente para investir em novidades. Uma dessas

novidades  mudou tudo.  Da forma de  se  pensar  o  disco,  ao  sistema de produção  e  distribuição

demandados por  uma  das  expressões  musicais  que  mais  influenciou  comportamentos  na  esfera

social, o rock and roll!
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2.2 Lojas de disco em Aracaju (1930 a 2004)

“[…] e daí os fenícios fundaram em Aracaju, como atestavam suas sambaquis,

longos aterros para deter as águas do mar, e isso graças aos tupis guiados

pelos fenícios, ensinados pelos engenheiros egípcios. O baixo San-Francisco é

uma larga irrigação no sistema egípcio!”

Sebrão33, sobrinho, em ‘Laudas da História do Aracaju’

As cidades naturalmente se desenvolvem ao redor de suas feiras, local de convergência da

população. “A feira é o mercado, o ponto certo onde se reúnem os que vendem e os que compram.

Com a Cruz e a Espada, a Feira é o alicerce sólido do povoado que se tornou em Distrito, Capela,

Freguesia ou Paróquia, Vila, Cidade, Capital” (Sebrão, 1954, p. 397). E sempre foram decisivas para

o bom desenvolvimento comercial das cidades. A feira de Aracaju “oficialmente iniciou-se em 1858”,

3 anos após a criação da capital sergipana. 

Mas a feira, como um movimento natural das cidades, já existia. “A Resolução nº 537, de 12

de julho de 1858” autoriza seu funcionamento, “mas é de crer que,  com uma população já bem

sensível, já deveria haver um meio de abastecimento e o único usado naquele tempo era a feira.”

33 Sebrão cita o professor austríaco Ludwig Schwennhagen, autor do livro ‘Antiga História do Brasil de 1100 aC a 1500 dC’. 
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Logo depois veio a construção do Mercado antigo, concluído em 1870 “na esquina norte com a rua

Laranjeiras” (Porto, 2003, p. 87).

A rua da Aurora, atual av. Ivo do Prado, era testemunha do movimento da cidade. Os navios

holandeses,  alemães,  noruegueses,  “às  vezes  três  ou  quatro,  com  suas  bandeiras  flabelando”,

ancorados na Barra, enquanto “saveiros de velas brancas, já recolhidas, carregados de açúcar e de

tijolos” cruzavam com “grandes canoas carregadas de coco” e “barcaças que desciam carregadas de

sal”.  (Wynne, 1973, p. 407). Em Aracaju a feira fazia a perfeita comunicação dos que vinham por

terra com os que vinham por água. Era realizada aos domingos e se estendia da Rua da Aurora até a

ponte do Imperador. Lá, a venda de peixe, “carne verde, o tabuleiro de doces, bebidas […] bancas de

café e açúcar”, milho, batata, macaxeira, alho, cebola. Isso tudo poderia às vezes ter como música de

fundo “um ou dois violeiros desafiando-se, a cantar martelo34,” ou ainda “cegos cantando ao som de

querequechés.35” (Sebrão, 1954, p. 397). 

A cidade não produzia. “Quase tudo era importado – vinho, bacalhau, ferros roliços, louças,

manteiga, vidros, charque do rio da Prata.” (Wynne, 1973, p. 407). No mercado municipal, enquanto

carros de boi passavam, indo ou voltando dos fretes de maiores, feirantes desciam seus caçuás cheios

de abóboras, inhames, sacas de farinha e feijão, levando seus cavalos à estrebaria na esquina da

Itabaianinha com Laranjeiras. Os produtos eram vendidos à população “na praça de comércio com

bodegas,  baiucas,  lojas  de  fazendas  e  miudezas  e  os  botequins  espalhados  no  meio  dela,  no

aglomerado  dos  vendilhões  e  freguezes”.  (Idem,  p.  407)  Tinha a  Saboaria  Aurora,  a  Destilação

Sergipense, os pequenos comerciantes, ferreiros e trabalhadores do Beco do Açúcar e arredores. 

O cavalo  era  o  meio  de  transporte  mais  utilizado  e  causador  de  problemas  de  “poluição

ambiental”, pela recorrência das fezes equinas em passeio público. Transportando quem não tinha

cavalo, ao menos pelo itinerário “da Rua do Barão até a Fundição” ao Bairro Chica Chaves e depois

ao  Bairro  Industrial,  com  os  bondinhos  da  Carris  Urbana  movidos  a  tração  animal,  depois  a

eletricidade, ampliando também o percurso (Wynne, 1973, p. 410).

34 Martelo é um tipo de repente que têm as estrofes de dez versos. O primeiro rima com o quarto e com o quinto. O segundo rima 
com o sétimo e com o décimo. O oitavo com o nono. (https://poemia.wordpress.com/2008/05/15/glossario-de-musica-nordestina/.)

35 Querequexé é o mesmo que reco-reco, um instrumento musical de percussão. “que consiste numa cana em que se praticam
regos transversais e se faz soar passando por eles uma varinha ou tala. in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013,
http://www.priberam.pt/dlpo/querequex%C3%A9. 
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No cruzamento das ruas Santo Amaro e São Cristóvão “começavam as dunas. Uma grande

cordilheira de areias muito alvas, muito brancas, que se estendiam pra os lados do oeste e chegava

muito além da rua Divina Pastora, enterrando os pântanos que encontrava pela frente.” (Wynne,

1973,  p.  408).  A  capital  sergipana  tinha  outra  geografia  e,  auxiliada  pelos  decretos  oficiais  do

governo em prol da mobilidade urbana, foram deformando muitos de seus aspectos naturais, como o

rio Camborja, que corria da Praça da Matriz “torcicolando e desaparecendo, se sumindo, de novo

reaparecia  nas  imediações  da  Cadeia,  pela  Rua do  Araçá,  por  trás  desaguando no  Rio  Sergipe”

(Idem), ou como a própria cordilheira de dunas, engolida pela cidade já há muitas décadas. Nessa

época a cidade tinha outros desenhos, outra geografia e outros nomes, como rua do Angelim, Alto da

Areia, Aribé, Praça Pinheiro Machado, as fontes, Sovaco de Cobra, etc.

Falando, bem ou mal, de toda essa gente, a imprensa. Resumia-se a alguns jornais diários.

Entre outros,  O Correio de Aracaju,  “fundado em 1906,  dirigido por João Menezes,  que fazia  a

política do General Valadão (Oliveira Valadão), preparando seu retorno ao governo”. O Estado de

Sergipe, um jornal “Official, Político e Noticioso”, sob o comando do Governo do Estado. Ficava

defronte à Alfândega, na rua da Aurora. O “situacionista” Jornal de Sergipe. E o Diário da Manhã,

que pertenceu a Apulcro Mota. “Todos jornais matutinos, com as suas caixas de tipos e impressoras

antediluvianas.” (Wynne, 1973, p. 412 e 413).

É dos jornais da época que surgem as primeiras pistas dessa investigação phonographica. A

edição  de  14/10/1882  do  Gazeta  do  Aracaju  informa  que  o  “escriptorio  de  Albrecht  &  C.ª  de

Importação e Consignação, em frente a Alfândega”, que vendia uma série de secos e molhados e

importados  da  Índia,  da  Inglaterra,  de  Portugal,  máquinas  para  costura,  gêneros  alimentícios,  

 bebidas e “também acceitam encommendas de qualquer artigo para mandar vir da Europa, Estados

Unidos, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e qualquer outra parte do Império, mediante razoável

commissão.”  A.  Fonseca  &  Cia,  de  acordo  com  a  mesma  fonte,  era  uma  “casa  importadora  e

exportadora”. Na rua do Barão tinha a Casa Louvre, “de João Pereira Coelho, importadora de artigos

finos, fazendas e perfumes, e também vendia pianos e sanfonas.” Na mesma rua havia também O

Prato Chinês. “Fundada em 1898 por João Honorato Albuquerque”, era “um grande empório de
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louças e vidros, e tudo se importava da Alemanha, da Inglaterra e de Limoges, França, pois muito

atrasada  era  então  a  indústria  nacional.”  E  os  alemães  Carlos  Loeser  e  William  Schewell,  que

abriram por essa época escritório de representações e importação de artigos da Alemanha. (1973, p.

406).

Essas  ou alguma outra importadora fora responsável  pela  entrada do primeiros produtos

fonográficos em Aracaju. Até aqui só podemos especular que tenha sido por um desses caminhos, de

rio,  de  terra  ou  ferrovia,  que  chegaram  em  Aracaju  os  primeiros  discos,  cilindros,  fonógrafos,

gramofones e todos os artigos possíveis dessa indústria. Nesse sentido, ainda buscando pistas dos

rastros deixados pela nova tecnologia sonora em território aracajuano, vimos no jornal O Estado de

Sergipe de 17 de novembro de 1899, informe sobre a exibição de um dos muitos aparelhos de Edison

que circulavam pelo Brasil. 

“Têm sido bastante frequentadas, e sobretudo muito aplaudidas, as exibições do Kinetoscópio,

essa maravilhosa invenção de Edison, que todas as noites no Theatro São José faz as delícias do

nosso público,  ávido de distrações.  Ontem a enchente foi  real,  o theatrinho mal  conteve os

numerosos frequentadores”. Esta é a exibição seguinte de que conseguimos registro, sendo já o

aparelho conhecido, o Kinetoscópio de Edison.”

Em outra exibição, a 7 de setembro de 1901, o mesmo jornal informa de sessão semelhante,

porém com a audição de um gramofone. 

“Realizou-se ontem, anunciado pelo nosso patrício Pedro Silvino de Andrade Cortes, a exibição

do  Cinematógrapho e  Gramophone,  admirável  invento  do  notável  Edison.  […]  Antes  de

começar o espetáculo e nos intervalos, fazia-se ouvir o Gramophone”.

Mário  Cabral  informa  no  livro  ‘Roteiro  de  Aracaju’  que  o  Teatro  Carlos  Gomes36,

empreendimento do italiano Nicoláu Pungitori, teve uma pitoresca estreia:

“Acabada  a  obra,  arriado  o  andaime,  Nicoláu  Pungitori,  no  norte  e  no  sul,  procurou  uma

36 Passaria por reforma e se chamaria Cine Teatro Rio Branco a partir de 1913. Depois apenas Cine Rio Branco. Quando fechou, em
2005, era um dos cinemas mais antigos do Brasil. Seu palco recebeu atores e cantores de todas as épocas. Mesmo depois de
tombado como patrimônio público, foi demolido da noite para o dia. Fonte: http://bit.ly/CTRBrancoFdD.
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companhia teatral para inaugurar a sua casa de espetáculos. Chegou, mesmo, até a Cidade do

Salvador. Mas não havia conjuntos teatrais, claro. Nicoláu Pungitori, então, não hesitou, não

perdeu tempo. Trouxe, do Estado da Bahia, uma caixa que intrigou os seus amigos e os seus

conhecidos. Mas o mistério não durou muito, porque, no dia 3 de maio de 1903, ante uma

plateia maravilhada, o Teatro Carlos Gomes era inaugurado solenemente com uma audição de

gramofone!” (Cabral, 1948, p. 212).

De uma poesia publicada em 1908, infere-se que na Livraria Brazileira, à época funcionando à

rua da Aurora nº 65, entre os anos de 1907 e 1910, tocava-se gramofone:

“[…] E por ser a Brazileira, Em o bello Aracaju,

Desperta a nossa attenção A livraria bijou tem gramophone que canta

Como canta o canhaçu”. (Vargas, citado por Dantas, 2012). 

O fluxo de gente aumentara com a instalação das fábricas Confiança e Sergipe Industrial e a

inauguração da Estação da Leste Brasileira, em 1913, potencializando o fluxo de gente e de produtos,

incrementando  o  comércio.  Traçando  um  olhar  panorâmico  sobre  o  tema,  tivemos  a  sorte  de

encontrar alguns registros e fontes que nos forneceram insumos a esse respeito.  Até aqui  nossa

pesquisa identificou, objetivamente procurando lojas de disco ou afins, e apenas partir da década de

20 foi que encontramos, de duas fontes distintas37, a divulgação da primeira loja de discos.

37 Fonte: Almanak Laemmert, 1930, 3º Vol. - Estados do Norte (p. 1048).
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O Paraíso em Aracaju e Radiolândia

A loja  era  administrada  por  João  Resende,  um “distincto  negociante  de  nossa  praça  e

proprietário  da  bem  organizada  casa  de  músicas  e  artigos  dentários,  ‘O   Paraízo  em  Aracajú’,

localisada à rua João Pessoa. Moço bastante estimado em todos os círculos sociaes e commerciaes de

Sergipe”38. Seu ‘Paraíso em Aracaju’ é a primeira loja de insumos fonográficos que encontramos na

38 Foto, texto e cartaz disponíveis em ‘Cadastro Commercial, Industrial, Agrícola e Informativo do Estado de Sergipe (SE) – 1933’ (p. 
303), e em ‘Almanak Laemmert – I Volume (RJ) – 1930’ (p. 1048). Fonte: http://memoria.bn.br/. 
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 capital  sergipana.  Vendiam  “Victrolas,  agulhas  e  discos  de  todas  as  marcas,  Pianos,  Músicas

(partituras) e Instrumentos Musicaes”, bem como “artigos dentários” e era o “único agente neste

Estado dos afamados Pianos Bechstein (Allemães)”, bem como “único vendedor Vitor autorisado”.

Atendia na Rua Japaratuba, 28, e depois na Rua João Pessoa 76, onde também vendia os discos da

Columbia. Antes dessa data, ainda imprecisa, não encontramos notícia. Encontramos referências

que situam sua atividade comercial no início dos anos 30 ao ano de 193439. Antes ou depois desse

período, nada até agora foi encontrado. 

Entre essa e a próxima loja encontrada, um hiato temporal longo, período que merece ser

dada maior atenção ao proceder com uma revisita e ampliação do tema. Quem mais vendeu discos

nessa época? Quem comprava? 

Antes de encontrarmos uma referência concreta para o período posterior ao da loja O Paraíso

em Aracaju,  encontramos uma dúvida.  A  Radiolândia,  cuja  referência  fora  identificada  em selo

afixado no disco 78 rotações de Xavier Cougat.40 A empresa tinha como razão social, F. Santos & Cia.

Falta saber da sua natureza comercial e período de funcionamento. Nada encontramos na literatura

consultada ou nas entrevistas. Só a partir dos anos 50 encontramos outras lojas. Conversamos com o

dono de uma delas, seu Pimentel.

P. Franco & Cia, Galeria Cruzeiro e A Sugestiva

Ele me recebeu em seu escritório no Centro da cidade, situado no piso térreo do edifício

Galeria Norcon, aquele que se entrares pela rua Laranjeiras, sairás direto na rua João Pessoa. O

39 Cadastro Commercial, Industrial, Agrícola e Informativo do Estado de Sergipe (SE) - 1933, página XXIV, disponível em 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=356581&pesq=Para%C3%Adzo. Acessado em 28/02/2017.

40  Xavier Cougat e sua Orquestra gravam no lado A ‘La Raspa’ (Dansa mexicana) e ‘Siesta’ (Rumba) no lado B. Selo Columbia (30-
1305 A e 30-1305 B).
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 ambiente parece meio parado no tempo, com um mobiliário estacionado em diversos períodos dos

anos 60 até os dias de hoje. Nasceu aqui mesmo em Aracaju, mas se criou também em Salvador.

Sobre a empresa, disse que o início de tudo foi com o pai, Dermeval do Prado Franco. “a P. Franco

começou antes de eu nascer, com um escritório de representações na rua da Frente, na década de 20.

Eu nasci em 14/12/1931. Depois ele mudou pra cá”, rua João Pessoa, “e botou uma loja de material

elétrico e lustres, abrindo a filial em Salvador, na av. Conselheiro Dantas, nº 9. Se transferiu pra lá e

deixou os sócios aqui.” Pimentel estudou no colégio Marista, e após esse período fez dois anos de

contabilidade. Após esse período foi trabalhar na P. Franco & Cia.

De acordo com o selo da loja, afixado na contracapa dos discos, era “a melhor secção de discos

da cidade rua João Pessoa, 61 Aracaju – Sergipe”. Pimentel começou com seu pai indo negociar no

Recife,  onde “comprou o primeiro lote na gravadora Rozenblit  [...]”  e “depois  os representantes

mandavam os  lançamentos  para  fazermos  os  pedidos  por  telefone.  Começamos vendendo já  os

Long-Plays”. 

Eram  especializados  em  “produtos  eletroeletrônicos,

onde  também  encontrávamos  os  refrigeradores,  as  famosas

Lambrettas, radiolas, com relutância variável e (aparelhos de)

som  estereofônicos,  rádios,  os  discos  em  carnaúba  de  78

rotações  e  os  modernos  LPs de  45 e  33 rotações”.  (Melins,

2007,  p.  33  e  34) “Importávamos  rádios  direto  da  Philco

americana  e  eletrodomésticos.  Depois  vieram  os  famosos

rádios japoneses Spica.” 

Sempre  foi  da  Comunicação.  Radioamador,  participou  das  primeiras  experiências  com

televisão aqui em Sergipe. “Nos anos 60 eu e mais oito erguemos uma torre no Morro do Urubu e

depois instalamos uma antena em um prédio da av. Beira Mar, muitos anos atrás. Experiência com

sinais de televisão.” Em 1971 “acabaria me tornando o primeiro presidente da TV Sergipe.” 
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A P. Franco administrou empresas de bip e de mensagens. “Nos anos 80 tínhamos o serviço

Music-Som, que fornecia música pelo telefone”, tal qual hoje a indústria fonográfica fornece música

via Spotfy, Deezer e afins do streaming, a Music-Som trabalhava com algo muito parecido. 

“Funcionava  no  edifício  Aliança.  […]  Consistia  em  cinco  aparelhos  distribuindo  som  por

intermédio da linha telefônica para toda Aracaju. [...] Ao contratar o serviço o cliente levava um

aparelho sintonizador emprestado e pagava uma quantia por mês. […] Eram cinco gravadores

de rolo funcionando simultaneamente 24 horas. Quando apareceu o CD eu troquei todos os

discos de vinil substituindo por CD, dos quais ainda tenho 1800 cadastrados. A mudança da

plataforma analógica pra digital desativou de uma hora pra outra o serviço da Music-Som e o

sistema novo não permitia continuar.  Funcionou um bom período, mas assim que mudou o

sistema eu acabei e vendi tudo.” (Pimentel, 2016).

Seu Pimentel  comprava os discos no Cantinho

da Música e na Arte Som41, “e de quem mais vendesse

aqui no Centro.” Em meados dos anos 90, “quando veio

o CD, botei todos os discos aqui no hall da loja. Vendi

por  um  real,  dois  reais.  Chegou  um  cara  aqui  e

comprou uma carrada.” Na época em que vendia discos

a  concorrência  era  pouca,  mas  ficava  defronte.  “Era

uma loja que pertencia ao ex-prefeito da cidade, Aloísio Campos, chamada Galeria Cruzeiro”. 

Sobre essa época, outras lojas e outros assuntos afins, entrevistamos o pesquisador musical

Hélio Fontes, que me recebeu em sua casa pra falar um pouco sobre a experiência como cliente nas

lojas de disco em Aracaju, iniciada nos anos 50. A loja Sugestiva é dessa época e funciona até hoje.

Hoje é administrada hoje pelo sr. Nacélio Vieira de Almeida. Nos disse Hélio que a loja “inaugurou

em 1954 e já começaram com discos. Na loja tinham três cabines para o cliente ouvir os discos que

41 “Arte Som, fotografias a cores, materiais fotográficos, discos, fitas e aparelhos de som. Uma loja no nº 53 da rua
Itabaiana e outra na rua Florentino Menezes, nº 21.” 
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 compraria. Continua em atividades até hoje no mesmo endereço”, rua Laranjeiras, nº 206. Deixou

de vender discos nos anos 90. Hoje vende instrumentos musicais e aparelhos eletroeletrônicos.

Já a Galeria Cruzeiro, nome de fantasia da Sociedade Técnica Mercantil de Sergipe Ltda.,

vendia discos,  rádios,  radiolas,  enceradeiras,  ferragens,  colchões de molas,  artigos fotográficos e

artigos para presentes, no nº 50 da rua João Pessoa. Hélio se recorda que “era a maior loja. Lá

vendia aqueles rádios Spica, japoneses. Rádios e radiolas, muitos produtos. [...] Era de Aloísio, que

chamavam de Alu.” 

Funcionário público aposentado, sete anos mais novo que Pimentel, foi à P. Franco & Cia. em

diversas  ocasiões desde 1956,  quando começou a  frequentar o cinema nas  tardes de sábado.  “A

depender da caixinha” (dinheiro dado pelo pai) “eu ia pro cinema Tupi42, que ficava na esquina das

ruas Simão Dias com Vitória, que agora é rua Carlos Burlamarqui. Eram as ruas Vitória e Vitória

Torta.  Passava  a  semana  toda  esperando  pra

comprar  lá as agulhas pro toca discos.” 

Foi  um  caminho  que  percorreu  durante

muitos anos. “Só comprava na P. Franco. Lá tinha

caixa  de  som  e  outros  acessórios.”  Contou  que

começou  a  ouvir  música  desde  cedo,  com  o  pai,

“João  Francisco  dos  Santos,  o  homem  mais

inteligente do mundo. Ele tinha um serviço de alto-

falante no bairro, onde tocava os discos 78 rotações.”

Era um estúdio inaugurado em 1950, que “abrigava

a Empresa de Alto-falantes Vitória. Isso já tem quase

70 anos. Na Rua do Bode tinha uma boca, na rua ‘não sei o que’ tinha outra. As pessoas pagavam

uma quantia pequena pra tocar as músicas ou mandar recados.” Hélio lembra que “[...] os discos

tocavam muito e se desgastavam fácil. O estúdio era no bairro Industrial”. Disse que no melhor

42 “Em setembro de 1950 foi inaugurado o ‘Cinema Tupi’, funcionando no prédio do Tobias Barreto, na rua Simão Dias, esquina com 
a rua da Vitória. Fechou em 1961.” 
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 momento comercial da empresa, “nós chegamos a ter uns doze alto-falantes instalados nos postes

do bairro. Mas meu pai trabalhou por pouco tempo com alto-falante.” Tocávamos os discos de 78

rotações.  “Eram  12  bocas  de  alto-falantes  simultaneamente.  Todos  conectados,  colocavam  um

transformador em cada provedor pra amplificar os alto-falantes”. Mas começaram a aparecer muitos

problemas. “O povo chegava lá em casa dizendo que não tava tocando e quando meu pai ia ver,

tinham atirado na boca. Aquilo incomodava mesmo. Era alto. Ele viu que não dava certo.” O sucesso

das empresas de alto-falante durou até a massificação do rádio.  “Quando o rádio se popularizou,

acabou-se. A cidade se modernizou e os serviços de alto-falantes de bairro foram fechando.” 

Seria de uso comunitário se sua origem não tivesse tido o financiamento do estado antes da

massificação do rádio. Foi um dos primeiros sistemas de comunicação sonoro em Aracaju, iniciando

a partir  da década de 30.  Preenchiam as  ruas  da cidade com informações,  publicidade e  muita

música. Sobre o assunto, o jornalista e radialista sergipano Jairo Alves informa que

“os  alto-falantes  eram colocados  de  maneira  estratégica,  objetivando  levar  o  som,  ao  mais

distante ponto. As mais tradicionais: Tamandaré, do Vereador Milton Santos, localizada na rua

Divina Pastora,  655; Iara,  no Bairro Santo Antonio,  de propriedade de Mirom, e,  a  Voz do

Comércio, no bairro São José, coordenada por Hamilton Luduvice. Mesmo com o advento da

Rádio Aperipê, em 1939, as empresas conseguiram chegar à década de 80. Mantinham uma

programação variada desde a  música,  notícias,  e,  até crônicas,  geralmente apresentadas  de

improviso.” (Almeida, 2015).

Com a popularização do rádio associado ao menor preço dos aparelhos´, “elas foram sendo

empurradas  para  os  bairros  mais  afastados  do  centro  da  capital,  justamente  aqueles  onde  a

população  pobre  não  tinha  condições  de  adquirir  um receptor.”  (Almeida,  2015).  Hoje  a  Rádio

Comércio é a mais antiga prestadora desse serviço em Aracaju. As que não fecharam, migraram para

o  interior  do  estado,  e  algumas  permanecem  na  ativa.  Outra  loja  dessa  época,  a  Comercial

 Importadora Ltda., somada à P. Franco e Galeria Cruzeiro vendia “discos de carnaúba, em 78
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 rotações,  com  gravações  das  marchinhas,  marchas-rancho,  sambas  e  frevos  compostos  para  o

carnaval do ano.” (Mellins, 2007, p. 103). 

Seu Hélio nos falou das lojas onde comprava discos no início dos anos 60.

Cine-Foto Walmir e Cantinho da Música

Uma loja bastante popular desde sua fundação, nos anos 60, até os anos 90, foi o Cantinho

da Música. Uma porta estreita no nº 167 da rua Laranjeiras, mas comprida e, principalmente, muito

bem recheada de discos. Cliente assíduo por décadas, Seu Hélio nos disse que, mesmo existindo

outras lojas e de maiores investimentos,  “forte aqui em LP era dona Inês. Em 1962 já tinha a loja

dela, o Cantinho da Música. Eu entrei no Ministério do Trabalho, na esquina das ruas Laranjeiras e

João Pessoa, em 15 de junho de 1962 e a loja já existia. Lurdinha era atendente que trabalhava lá.”

Frequentou a loja de dona Inês até a década de 90. “Ela chegou a ter mais de 400 mil discos ali no

acervo.  A  loja  era  pequena,  mas  o  fundo  era  grande.  Tinha  tudo  porque  tudo  que  viesse  ela

comprava. Dr.  José Maria Rodrigues chegava lá e comprava os pacotes de disco. Dr.  Aristóteles

também era cliente. A alta sociedade estava toda ali.”  Em atividade no ramo de vinil há mais de

quarenta anos na cidade de Aracaju, Seu Quirino também falou sobre Dona Inês e sua loja.

“Alguém disse que a Arte Som era a maior loja de discos de Aracaju. Não era. A maior era a Cantinho da

Música. Só tinha uma portinha menor do que essa minha. Mas entrasse pra lá. Alguém chegava lá e pedia

‘Dona Inês, a senhora tem disco tal?’. Ela saia arrastando o chinelinho, trazia o disco e dizia ‘É tanto’.

Enquanto todo mundo vendia por Cr$ 100, ela vendia o disco por Cr$ 200. Aí se o cliente dissesse ‘Mas

Dona Inês’, no que ela respondia ‘Vá compra lá meu filho’ e já virava as costas pra guardar o disco. Não se

incomodava em não vender. Era minha concorrente da seguinte maneira: uma vez eu tive um acidente na

loja e acabei perdendo o crédito de todas as gravadoras. Foi quando o teto da minha loja caiu. Ela me 

 mandou um recado por Alcidemar, um paraibano que era representante da RCA em Aracaju e Maceió:

‘Diga  ao  Quirino  que  acrescente  no  meu  pedido  o  que  ele  precisar’.  Foi  essa  a  concorrência  que  eu

encontrei com Dona Inês do Cantinho da Música. Ela era minha amiga”. (2016).
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Quirino  nos  disse  também  que  hoje  é  “casado  com  uma  sobrinha  dela,  a  Ellysane.  Ela

apareceu pra me vender CD e acabei descobrindo de quem ela

era  sobrinha.  Contei  minha  história  com  dona  Inês  aí  logo

depois nos juntamos.”

Hélio comprou muitos dos 16 mil LPs que chegou a ter, lá

em Quirino. “Hoje tenho poucos, uns 500. Ainda compro, mas

tem que estar conservado. Hoje eu baixo tudo que quero pela

internet”. Na boa época do vinil frequentava o Armarinho Sol,

“quando Quirino ainda era novo. A Sugestiva, Mano's, na Som

Pop e também e na Modinha”. Quando o CD chegou de vez ao

mercado, Hélio gravava os discos CD e doava os LPs. “Dei quase

todos.”  Desses  discos,  poucos  ele  comprou  na  Cine-Foto

Walmir,  a  loja  que  pode  ser  considerada  a  primeira  grande

referência para a oferta de um catálogo diferenciado, com discos

de estilos musicais fora do pop fácil. 

Walmir Lopes de Almeida nasceu a 26 de maio de 1930,

em Riachão do Dantas/SE. Ele foi o proprietário da mítica loja

de discos e material fotográfico Cine-Foto Walmir. “Lá você ficava lambendo vitrine. Grandes óperas

e clássicos.” Seu assíduo cliente, Ayrton Costa, artista gráfico e colecionador de discos comprava seus

LPs na Cine-Foto Walmir. “Sempre tinha discos muito bons, estojos de luxo e era uma referência em

Aracaju, tanto no clássico quanto no popular.” Era cliente também de A Sugestiva. Lembra a linha

que separava as duas. “Na Sugestiva era o popular. Walmir oferecia a nata da música, da MPB à

música clássica”. (2016).

Eduardo Almeida, filho de Walmir, nos informou por e-mail sobre o início da loja, na rua

Itabaianinha. “Quando ficou acertado que exploraríamos esse novo nicho de negócio, a intenção

sempre foi selecionar música e clientela, nunca vender popular ou brega.” Ele lembra bem que

“a  loja  era  muito  grande  e  recebemos  a  primeira  caixa  de  discos  com  cerca  de  50  LPs  e
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colocamos em uma estante.  Como os  clientes  não sabiam,  levávamos para o  outro  salão  e

mostrávamos o que já tínhamos. Daí em diante, todos os meses fazíamos pedidos e enchendo

essa estante, construímos móveis próprios, viajávamos para Salvador para adquirir discos nas

distribuidoras. A coisa pegou e viramos referência.” (2016).

Valdeck Jr é colecionador de discos e foi cliente de Walmir desde os anos 70. “Walmir era um

fotógrafo, não sacava nada de música, mas trabalhava uma garota lá, chamada Irani, que era nossa

salvadora”, lembra. “Além dela curtir um som, curtia a vibe da galera e fazia os pedidos como nós

sugeríamos.” Ele lembra que “a loja então passou a ser o ponto de encontro dos roqueiros da cidade,

e foi assim até a chegado dos CDs, quando Walmir desistiu de vender discos.”  O músico Emmanuel

Vasconcelos deu seu depoimento sobre a loja via Facebook.  “Comecei  a frequentar a loja do Sr.

Walmir  em  1982.  Lá  já  tinha  de  tudo  que  o  mercado  fonográfico  nacional  lançava  com  suas

gravadoras e os seus selos desde o rock, jazz/blues/soul e os mestres da música de concerto.” Sobre o

Cantinho da Música disse que “vendia discos populares também, mas o lixo  pop comercial ficava

com outras,  como A  Sugestiva  e  a  LOBRAS”  (antiga  ‘Lojas  Brasileiras’).  Em Walmir,  além das

novidades nas vitrines, muitos que não eram expostos, “mas podíamos entrar no depósito da loja e

ficarmos procurando por títulos fora de catálogo que a loja não mais colocava em exposição, ah!,

esses eram os melhores”. Encontrava lá “muito Uriah Heep, Jethro Tull, Gentle Giant, Genesis e etc.

Nessas lojas de Aracaju a gente não encontrava gravações de bandas com selo independente. Aqui 

 sempre foi o cu do mundo e parece que ainda é.” Emmanuel comentou que “uma pessoa deve ser

lembrada: Irani, uma das vendedoras lá do Cine Foto Walmir que me apresentou Janis Joplin, pois

ela era uma fã dela.” 

Praticamente todos os entrevistados que foram contemporâneos da loja Cine Foto Walmir

falam da qualidade do seu acervo e de sua importância para o desenvolvimento local na formação de

um cenário ‘rock’ em Aracaju. 

Artista plástico, sebista, pornógrafo, polêmico, colecionador de livros e vinis e acumula ainda

a função de lenda viva em Aracaju, Fúria Astaianax define o Cine-Foto Walmir como “o buraco de

onde todos surgiram”. Para ele, 

50



“Roberto  (Aquino),  Sílvio  (Campos),  Jal,  (Antonio)  Passos  e  todos  os  outros,  eles  eram

atributos da Cine-Foto Walmir. Da bagaça ao clássico, do samba de raiz à música tradicional de

outros países até o  heavy metal. Frequentei muito. Com a grande musa Irani. Ali povoou os

pensamentos dos punks e headbangers de maneira capciosa e voluptuosa.” (2016).

Do acervo da loja ele lembra que

“Não sabia da direção musical de lá, mas como Walmir era fã da  Deutsche Grammophon43,

talvez os agentes da  Deutsche tenham indicado o que comprar, por exemplo, na época tava

bombando o pós-punk e lá tinha tudo: Cure, Joy Division, Cocteau Twins, tinha tudo do The

Smiths, Bauhaus cara, tinha Bauhaus em vinil! Ele se instruiu bem e fez uma geração aqui. Da

mesma forma que sinto falta da revista Bizz sinto falta da Cine-Foto Walmir.” (2016).

Sílvio Campos, dono da loja Freedom comentou que lá no Cine-Foto “até podia rolar uma

conversa, mas a maioria das lojas só vendia música e pronto. Esse foi um momento de meados para

o final da década de 70.”

Adelvan Kenobi é outra figura do cenário local que transita pela cena rock da cidade desde

seu nascedouro. Lembra que o melhor lugar para comprar discos em Aracaju era lá “[…] uma loja de

materiais fotográficos situada na pç Teófilo Dantas, que também vendia discos e tinha um acervo

fantástico. Lá você poderia encontrar praticamente tudo o que era lançado em termos de  rock no

Brasil.” Vários LPs do seu acervo foram comprados lá: “‘Nevermind the bollocks’  do Sex Pistols,

vários do PIL que comprei em promoção quando a mesma estava queimando estoque para fechar.

Slayer, Iron Maiden, Jesus & Mary Chain, The Smiths, etc.”

Antonio Passos era um jovem adulto que observava toda essa atividade musical nos anos 80.

Tocava, compunha, participava de festivais e comprava discos em vários locais da cidade, mas disse

que  lá  em  Walmir  era  diferente.  “Ele  era  fotógrafo  consagrado  e  tinha  uma  loja  de  material

fotográfico defronte ao Cacique Chá. O negócio dele era material fotográfico, mas eu não sei se é

porque ele gostava, ele começou a trazer só discos de rock.” Era referência de qualidade.

43 Gravadora alemã especializada em música clássica desde 1898. (Fonte: http://history.deutschegrammophon.com/).
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A loja dele era outra coisa totalmente diferente. Tinha todo clássico do rock lá: Led Zeppelin,

Pink Foyd, Yes, os progressivos todos, coisas do  punk. Mas Walmir não se ligou na onda do

disco independente que começou a mexer no mercado do  rock nacional. E ele ficou preso ao

rock que era lançado pelas grandes gravadoras. Aí a turma começou a sentir falta disso. Embora

fosse uma loja muito legal, começou a envelhecer por não trazer os novos. Só tinha os clássicos

do rock. Mas nessa época eu não era ligado ao rock.” (2016),

Mas o sucesso e a unanimidade entre os clientes não diminuiu seu desgosto com o Estado.

Seu acervo fotográfico de quase 50 anos de atividades em Aracaju e Sergipe, cobrindo um período do

final dos anos 50 até meados dos anos 90, reunindo coberturas sociais, políticas, documentais e

históricas da capital sergipana estava ameaçado. Sobre o fato, Osmário Santos escreveu para o site

jornal de Sergipe informando que o 

“[…] mestre nas lentes atuou na reportagem fotográfica, servindo a vários governos, montando

um acervo de mais de 10 mil fotos que documentavam os mais importantes lances políticos de

Sergipe a partir do governo Leandro Maciel. Indignado pela falta de apoio para a necessária

conservação  do  importante  patrimônio  para  a  memória  do  Estado  de  Sergipe,  pegou  uma

Kombi, jogou dentro todos os negativos e na proximidade do Aeroclube de Aracaju tocou fogo

em tudo, afirmando que foi o fogo mais bonito que viu em sua vida.” (2011).

O jornalista prossegue informando que Walmir também era cinegrafista e divulgou “Sergipe

através de documentários que eram projetados nos jornais cinematográficos nos cinemas do Brasil

através da empresa cinematográfica  Atlântica.”  Disse que Walmir foi  pioneiro também no “cine

jornal em Sergipe e um dos seus trabalhos agradou tanto ao presidente João Goulart, que resolveu

convidá-lo para participar de sua comitiva a uma visita que faria ao Chile e Uruguai.” 

Eduardo Almeida, filho de Walmir, nos deu seu depoimento. Disse que lá “era igualmente um

local de encontro de jovens, que eram mal-olhados por meu pai, mas que passaram a fazer parte do

nosso seleto rol de clientes.” Era um ambiente onde se achava mais do que discos. “Além da boa

música, tinha o velho caderno de fiado, conversas intermináveis sobre música, atenção e sugestões,

etc.”
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Disse que o pai lidava com as coisas da fotografia e ele e Irani tocavam a música. “Posso dizer

com segurança que nós trouxemos os primeiros discos independentes para Aracaju.” Disse também

que “nas viagens para São Paulo, ia pessoalmente escolher discos que nem eu mesmo conhecia e

trouxe em primeira mão para Aracaju, inclusive lembro bem de Walls of Jericho, bandas de punk,

entre outros.” Sobre o aparente “envelhecimento” da loja, se deveu ao fato de terem decidido morar

fora do país.

“Queria residir no Havaí, que ele visitou algumas vezes e se apaixonou. Como ia todos os anos

para a maior feira de aviação do mundo, em Washington, uniria o útil (descanso) ao agradável

(aviação)  e  assim  decidiu  acabar  com  o  negócio,  porém,  no  decorrer  desse  plano,  houve

intempéries que fizeram meu Pai desistir, como, por exemplo, a morte do meu irmão. Assim,

fomos gradativamente encerrando os pedidos, ou seja, não houve um envelhecimento, houve

um encerramento de atividades programado.” (2016).

Esse recorrente descaso com os fazeres culturais cabe análise de maior espectro e que aponte

soluções de como se criar mecanismos que salvaguardem aspectos como os relatados por Osmário

Santos.  No  sentido  biográfico  sobre  o  incidente  do  fogo,  corrige  o  colega  jornalista  com  uma

informação até aqui exclusiva. Nos prestou essas e outras informações por e-mail, Eduardo Almeida,

filho de Walmir. Sobre o incêndio dos negativos disse “em primeira mão” que

“Não foi uma Kombi, foi uma Brasília branca, 4 portas e eu que acendi o fogo no matagal do

Aeroclube de Sergipe. Meu Pai, desgostoso com o Governo, a quem pediu por várias vezes que

acolhesse seu acervo em ambiente refrigerado, pois estava se deteriorando a história do Estado.

Nunca recebeu nenhum apoio e só restou queimar o que já estava inclusive inutilizado até

mesmo para restauração, ou seja, de nada serviam! Ressalto que ele doou todo seu acervo ao

Governo para que não fosse inutilizado, ao contrário de alguns que preferem vender, mas nem

assim foi atendido.” (2016).

Sobre o cenário dos consumidores, é inegável dizer que foi Walmir o grande fomentador do

gosto alternativo ao padrão induzido pelas grandes gravadoras. Direta e indiretamente, se pode dizer
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também que houve, depois dessa loja, e enquanto ela existiu durante a “agonia do formato” vinil, um

“despertar” da incipiente cena local para a necessidade de mais rock and roll. 

E a cena se fez!
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Lojas de Rock

Responsáveis pela proposição da novidade, as lojas de discos raramente se especializavam

em  algum  gênero  específico.  Walmir  era  único.  Ainda  que  multidisciplinar  na  questão  ‘gênero’,

ortodoxo no quesito ‘bom gosto’. A exceção que confirma a regra. No livro ‘Da fúria à melancolia: a

dinâmica  das  identidades  na  cena  rock  underground de  Aracaju’  o  professor  Hugo  Leonardo

descreve o cenário da oferta do gênero nas lojas de Aracaju nos anos 80/90.
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“Algumas lojas ficaram conhecidas por dividir suas prateleiras recheadas de música pop com os

tão procurados discos  de rock,  tais  como a  Aki  Discos,  o  Cantinho da Música,  a  Cine Foto

Walmir e o sebo Armarinho Sol de seu Quirino, na década de 80. Posteriormente, surgiram lojas

especializadas,  disponibilizando  não  somente  discos,  como  camisas,  bonés,  acessórios

(correntes,  anéis,  etc.),  revistas,  fanzines  e  fitas  demo  de  bandas  locais  e  outros  estados

brasileiros. Entre essas, estão a Planet Music e a Digital, mas com o maior destaque, a loja de

Sílvio que se chamava Lokáos, e, atualmente, Freedom. A loja de Sílvio, por atender os diversos

segmentos do rock underground, tornou-se um ponto de encontro onde os novatos vão para

comprar CDs e os veteranos, para comprar ou trocar vinis.” (Ribeiro, 2010, p. 88).

Distúrbio Sonoro Discos (1987-1989)

Foi lá onde a brincadeira toda começou. Há mais ou

menos trinta anos Adelvan Kenobi estava andando no calçadão

“com dinheiro no bolso e uma vontade desgraçada de investi-lo

num disco de rock” quando encontrou “um cartazinho xerocado

na  parede  divulgando  uma  nova  loja  especializada  em  rock

underground.” E não é todo dia que se encontra uma loja de

rock underground perdida no meio de uma cidade sem lojas

desse tipo. “Meio incrédulo, me dirigi ao endereço citado e eis

que me deparo com uma parede recheada com os maravilhosos

vinis que eu só conhecia das páginas da Rock Brigade44 (minha

leitura favorita na época) e na Bizz45”. Admirado, bestificado,

44 Revista especializada em heavy metal, de editora própria. É a mais antiga de música em circulação no Brasil, 
publicada desde fevereiro de 1981 (Fonte: www.rockbrigade.com.br)

45 Revista da Editora Abril pautada no cenário norte-americano, inglês e nacional. (1985-2007) 
Fonte: http://www.bizz.abril.com.br/. 
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 estupefato, declarou que “a descoberta da existência dessa loja, para mim, foi como um portal se

abrindo para uma nova dimensão que eu sabia existir, mas ficava fora do meu alcance.” 

Fúria Astaianax é sebista, colecionador de vinil e testemunha desse e de outros períodos da

cena rock e do vinil. Vindo de Itapipoca (CE), saiu de uma realidade musical cozinhada a “Bartô

Galeno, Carlos Alexandre, Alípio Martins, Amado Batista, Frankito Lopes ‘o índio apaixonado’, e

coisitas mas”, aportou em 1986 em pleno “berço da matriz do underground sergipano”, o conjunto

Bugiu, onde nasceram “Karne Krua e Logorréia. A cena já era essa. […] Sílvio (Campos) morava na

rua C3, e dali não foi um passo, foi um pulo. Não passei pelo pop. Não passei pela Legião Urbana. Já

foi engatado na desgraça mesmo.” Disse que seu “descabaçamento sonoro foi com o punk direto.

Depois fiz a regressão genealógica. Saber de que o blues chegou até aqui,  o honky tonk, o jazz,

clássico, o experimental nacional.” Sobre o cenário rock da época, falou que 

“Tinha as bandas de heavy metal. Que eu nem cheguei a conhecer nem a ir em shows. Só fui no

primeiro show de death metal do estado, que foi na rua Sergipe, no aniversário de Fábio Gordo,

que é antropólogo. Guitarrista de blues hoje. Ele tocou na Manicômio. A banda Deuteronômio:

Carlos Verruga, Natchai, César Fininho e Bruxo, formaram a primeira banda de death metal de

Sergipe.  Ai  vai  uma parte  da  Manicômio,  junta-se  com a  Deuteronômio,  pegua-se  o  velho

Ciclotrom, Marshall, Buguera, Beaver, que é isso? Que disco voador é esse? Ninguém nunca

soube disso na vida. E aí  ói,  caminha da rua Amazonas até a rua Sergipe e madeira! Tome

louvar Satanás e reclamar do sistema. Saca? Muito legal. O cenário era bem ativo mas sem

estrutura nenhuma.” (2016).

Antes de inaugurar a DSD o produtor cultural Antonio Passos analisou a cena da indústria

fonográfica nacional. “No começo da década de 80 o vinil tinha um esquema de distribuição muito

bem definido. Era praticamente impossível circular com um vinil fora dos esquemas de distribuição

oficiais.” Era o mercado nacional dançando no esquema da tragédia grega, cujas regras eram ditadas

pelas grandes distribuidoras. 
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“Só chegavam nas lojas os discos desses distribuidores. Naquela época praticamente inexistia o

disco independente, e foi exatamente no início dos anos 80 que começou essa história do disco

independente. Mas a gente via que tinham discos independentes. Sobretudo na revista Bizz, que

divulgava a existência os discos que não chegavam nessas lojas daqui. Não chegava mesmo.”

(Passos, 2016).

Se  a  DSD  nasceu  foi  por  uma  causa

apenas:  “vender  em  Aracaju  discos

independentes,  ou  de  pequenos  selos  que

começaram a existir em São Paulo, que pra esse

esquema  de  distribuição  maior  eles  não

penetravam.” 

Era mais ou menos o ano de 1986. Nessa

época Passos namorava Julie. “Ela cantou uma música minha num festival46. Um casal romântico

que foi morar junto. Gostávamos muito de música. Aí no meio das nossas histórias surgiu a ideia de

abrir uma loja de discos.” Em 1987 Passos começou “a fazer os contatos com a Baratos Afins 47 e

Wop-Bop48.  Telefonava  para  as  lojas  num orelhão.  Comprava  várias  fichas  e  ligava:  ‘Aqui  é  de

Aracaju e eu quero abrir uma loja de discos e tal’. Comecei a dizer aos amigos o que tava rolando.”

Aracaju é uma cidade é pequena e não demorou pra Roberto Aquino saber e lhe procurar. Passos

disse que “como o vinil era mais durável do que o modo que se distribui música hoje, era tradicional

na cidade ter grandes colecionadores”. Aquino era desses. Além de ter uma puta coleção de discos,

ele abria seu acervo para os amigos”. 

Depois de conversarem, Aquino lhe propôs sociedade: 

“Disse que botava os discos dele mais os que eu trouxesse de São Paulo pra abrir a loja. Era uma

coleção de respeito. Aí montamos o negócio. Depois ele veio dizer que tinha dois discos que eu

só poderia vender a gravação. Era um do Syd Barret e outro era um Doors, ao vivo. Ele fazia

46 Compacto duplo Novo Canto 85, editado pelo governo de Sergipe e lançado em 1986. A música a que passos de 
refere é ‘Canto à esperança’, composição sua e interpretação de Julie. Fonograma P-85/1332-A.

47 Tradicional loja de discos e gravadora em São Paulo/SP, fundada em 24 de Maio de 1978, sob direção de Luiz 
Calanca. Fonte: https://www.facebook.com/BaratosAfinsDiscos/. 

48 Loja e selo de discos paulistana. Funcionou de 1975 até 1993. 
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cópias em fita k7 desses discos. [...] Rolava esse mercado da gravação. (2016).

Com o dinheiro que sua esposa tomou do banco, “abrimos a DSD em agosto de 1987, eu, Julie

e Roberto Aquino”. E para começar bem, saíram de vez do esquema comercial indo para São Paulo

comprar na Baratos Afins. “trouxe um monte de discos deles. Descobri que eles tinham relançado

Mutantes  e  fiz  a primeira compra.  Lá existiam os discos independente e  as  lojas de Aracaju só

vendiam os chamados ‘pacotes prontos’. Só sucessos.” 

Quando os  discos  chegavam e  a  gente  abria  e  carimbava  pra  vender,  lembra  Passos  […]

“Compramos batatas-inglesas e fizemos o desenho do carimbo em alto-relevo. Terminou de fazer tá

pronto pra usar.” É possível encontrar carimbos diferentes nos discos da DS, “porque como eram

feitos de batata, as batatas iam murchando e diminuindo de tamanho até que fazíamos outro, que já

saia diferente.” Completou dizendo que a DS “virou ponto de encontro dos interessados em rock, Na

segunda metade dos anos 80”. E quem era o público da loja? Passos nos disse que “o público tinha

uma cara, mas era bem ampliado o perfil. Começou e ficou sendo o point do rock. Era onde a galera

do rock andava. Antes teve a loja do Walmir, que tinha discos bem variados de rock, mas tinha jazz e

clássico. Mas o rock evoluiu e ele meio que parou no tempo.” 

Começaram na rua Itaporanga, numa casa vizinha ao edifícil Villa-Lobos. “Esse era o point do

rock. Tinham umas figuras diferentes que apareciam. Por exemplo, Sérgio Cafú foi o maior cliente

lá.  Foi  quem mais  comprou.  Ele  era  totalmente  ligado  nesse  novo  rock.”  Recorda  também que

“quando a gente anunciava que ia chegar disco, no dia que chegava a loja parecia uma feira. Rolavam

altas encomendas e quando chegava era uma festa com todo mundo recebendo suas encomendas.” O

professor Wilton James era cliente da loja e nos disse em depoimento pessoal que eles abriram “por

puro desejo de trabalhar com discos”. E que tiveram dificuldades no início. “As caixas de discos que

eram vendidas assim que chegavam”. 

Chegou a ter um segundo endereço. “Os locatários pediram a casa na rua de Itaporanga, pois

o ambiente criado começou a incomodá-los, e eles colocaram dificuldades, aumentaram o valor do

aluguel, daí procuramos outro lugar.” 

Foram para o antigo Beco do Açúcar, atual travessa Deusdeth Fontes. 
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“Ficava no fundo de uma lanchonete e lá dentro numa pequena galeria, a loja. Era menor, era

apertadinho e num ambiente marginalizado,  que começou a  receber um público  jovem. Eu

gostava de lá, pois representava um pouco a boemia velha da cidade, e lá tinha muitos bares. E

tinha o famoso mictório público. (Passos, 2016).

Na época era tudo muito prazer e curtição. Passos recorda que “em algum momento pareceu

que a loja ia ficar bem tranquila de grana, mas nunca foi fácil. A diferença entre o que investia e o

que ganhava era muito pouca.” Sobre o staff da loja, “era um grupo internamente muito conflituoso:

Julie, eu e Roberto. Pra você ter uma ideia, depois Roberto casou e foi morar na loja com a mulher.

Eu abria às 7 da manhã e lá estava ele fazendo cuscuz no meio da loja.” (risos) O motivo? “O pai dele

o expulsou de casa porque não concordava com o casamento. […] Roberto tinha se casado com a

empregada da casa dos pais dele, onde morava. Os pais toleraram uma série de outras coisas, mas

essa foi imperdoável.” 

Sobre tudo isso, Passos disse que “a minha opinião é que foi algo divertido. Eu tive o ímpeto

de produtor cultural, ou agitador cultural. Foi bem gostoso esse período. Foram dois anos, talvez

entre 1987 e 1989.” 

Sobre  o  encerramento  da  loja,  Wilton  James  ainda  comentou  que  “Foi  um  período

interessante  que eles  produziram esse encontro  de pessoas.  Certamente  não tiveram lucro,  mas

tiveram um papel importante na formação dessa cena. O acervo foi para uma loja que já existia no

bairro Cirurgia, a Lokáos”.
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Lokáos

Adelvan Kenobi já conhecia Sílvio de outros rocks e disse que ele “já tinha a ideia de montar

uma loja especializada antes mesmo de surgir a Distúrbios Sonoros, e concretizou-a ainda com a

Distúrbios em atividade.”  Ele abriu a Lokáos em um bairro mais afastado do Centro, na rua de

Riachão. “Era relativamente longe do Centro, mas era onde os punks e  bangers se sentiam mais à

vontade. Lembro-me que saí algumas vezes de Itabaiana [...] exclusivamente para comprar discos

lá.” (Kenobi, 2016). Sílvio abriu a Lokáos entre os anos de 1988 e 1989 com os próprios discos do seu

acervo pessoal. Ele conta que

“[...] Era num bairro afastado, na garagem da casa de uma tia minha, lá no (Bairro) Cirurgia. Só

música punk e metal, e no meio da loja um mostruário de fanzines independentes que a gente

sempre recebia de todo Brasil. Iniciou aí a cultura de vender e de comprar discos também, para

trazer coisas de fora.” (Campos, 2016).

Nesse meio tempo Passos e Aquino decidiram vender a Distúrbio Sonoro. Sílvio disse que

“eles desistiram da loja, então comprei o acervo [...] e me mudei do Cirurgia para o Centro.” Adelvan

recorda quando a Lokáos foi pro Centro, na Travessa Deusdeth Fontes. 

“Foram bons tempos. A localização era bem melhor e havia um bar em frente à loja que era

frequentada por todos os malucos da cidade, especialmente aos sábados. Mas veio a crise (como

sempre) e [...] teve que fechar a loja, para reabri-la alguns anos depois, já no início dos 90, no

Edifício Casarão do Parque, aquele prédio condenado que até hoje está lá, em ruínas, numa das

esquinas do Parque Teófilo Dantas.” (Kenobi, 2016).

Escreveu que “o pico tinha uma aparência pra lá de underground devido, principalmente, à

estrutura precária do edifício.” Disse que quando ficou sabendo da reabertura da Lokáos foi conferir.
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“Fiquei  meio  cabreiro  quando  adentrei  o  recinto  pela  primeira  vez:  parecia  uma  caverna

primitiva entocada no fim do mundo, mas com o tempo fui ficando a vontade e a partir daí

passei a ser um dos frequentadores mais assíduos da loja, que sempre ficava próxima a Marcos

Tattoo, o que dava um clima ainda mais alternativo ao ambiente.” (Kenobi, 2011).

O terceiro e último endereço foi na Galeria Lima, no número 59 da rua de Santo Amaro, onde

ficaram quase 6 anos.  “Na verdade eu era um cliente tão assíduo que acabei  comprando a loja

inteira, quando essa ameaçou fechar novamente, em 1995.” Adelvan nos disse que acrescentou muita

coisa, “principalmente CDs importados. Era a época em que havia uma paridade do dólar com o real,

o  que  barateava  o  produto  importado.”  Seus  principais  fornecedores  eram  de  São  Paulo.  CDs

importados com a Laser Company, camisetas na Stamp e LPs “pegava muita coisa usada ainda, em

consignação, e coisa nova através da Cogumelo, de Belo Horizonte. Ligava pra lá e falava com os

donos.”

Sobre o fim da loja, disse que “fechou porque

nunca deixou de dar prejuízo, pelo menos em minha

mão. Além do aluguel e impostos […], tinha que pagar

um funcionário, já que não podia ficar lá, já trabalhava

nas empresas de minha família.” Conta que pegou a

loja  por  puro  idealismo.  “Se  não  desse  prejuízo,

manteria aberta. Porque funcionava como um ponto

de  encontro.  Na  minha  visão  era  mais  um  centro

cultural  que  um  estabelecimento  comercial.”  A

realidade econômica mudou tudo. “O ponto de ruptura pra mim foi o lançamento de ‘Roots’, do

Sepultura. Peguei uma boa quantidade e pensei ‘se nem esse disco vender bem, já vi que não tem

jeito não’. Penou pra vender o estoque inteiro de 15, 30 unidades, não lembro bem, mas vi que tinha

que fechar.” Foi realmente o começo do fim da Lokáos. 
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“Comecei colocando em promoção os CD´s importados,  sem divulgar que já tinha decidido

acabar com a loja. Quando vendeu os importados foi que coloquei a loja inteira no queima. Até

os balcões - coloquei anuncio no Cinform, se não me engano. Fechei a loja no dia em que a

pessoa foi lá pegar o balcão. Quem tava lá no dia pôde levar o que quisesse de graça, fora algo

que separei pra mim.” (Kenobi, 2016).

Da próxima loja Adelvan Kenobi tem poucas palavras sobre seu dono: “o cara era um verme,

cujo nome deve ser evitado ser dito em publico, pra evitar energias negativas.” Resumiu.

BR Records

A loja pertenceu ao ainda foragido da justiça “Jailson da Glória Chaves, 52, nascido em

Alagoinhas/BA. É procurado por estupro.” Sua loja fechou porque foi saqueada e depredada após

um golpe dado na banda Ratos de Porão, em 1994.

Adelvan conhecia a loja mas na época “evitava ir lá porque não gostava do dono, Jal Chaves,

mas uma vez soube que tinha o vinil duplo do ‘Dirty’, do Sonic Youth, fui lá e comprei, evitando

papo com o verme.” A loja teve um fim trágico. Jal era produtor de shows e contratou a banda Ratos

de Porão no ano de 1994. Deu um golpe neles e não pagou, ficando com o dinheiro da bilheteria, e

não devolveu-o aos pagantes. Adelvan relembra essa noite em seu blog.

“[...]  As  ruas  de  Aracaju  foram tomadas  por  uma turba  ensandecida  sedenta  de  vingança.

Tratava-se  dos  indignados  potenciais  expectadores  do  show  do  Ratos  de  Porão  que  iria

acontecer  naquela  noite,  no  Ginásio  de Esportes  Constâncio  Vieira,  mas que,  por conta da

quebra de contrato do ‘produtor’ para com a banda (soube-se depois), não aconteceu. O tal

‘produtor’ já tinha aprontado algo parecido com a banda PUS, mas se deu bem, a banda acabou

tocando de graça no dia seguinte em respeito a seu publico e ficou tudo por isso mesmo. Só que

nessa noite as coisas iriam ser diferentes. Ele tinha uma loja especializada em rock alternativo
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 no centro da cidade, e foi pra lá que a turba se dirigiu. A loja foi completamente destruída e

saqueada. O ‘produtor’ sumiu da cidade, reapareceu, para finalmente sumir de uma vez. Fugiu.

Desapareceu. Escafedeu-se. E Ratos de Porão em Aracaju virou uma espécie de lenda urbana.”

(Kenobi, 2007).

Adelvan esteve presente. “Na verdade fui uma das primeiras pessoas a chegar lá. Uma galera

me pediu pra levar eles lá de carro mas não teve coragem de jogar a primeira pedra – eu já levei

dizendo que não ia participar.”, mas uma turba é sempre uma turba. 

“[…] daí foi chegando uma galera, e aí ouvi o primeiro som de vidraça quebrando, e quando vi

só se via neguinho saindo com pilhas de discos na mão. […] Depois comprei alguns LPs que

queria de gente que saqueou, tipo vários dos Dead Kennedys e outros da Alternative Tentacles,

que já haviam sido objeto de um golpe, segundo Sílvio, que Jal havia dado em Jello Biafra! […]

Quantos discos foram saqueados não saberia dizer, mas a loja era até grandinha, e recheada.

[…] É procurado pela Interpol, por sinal, sabia? Foi preso em flagrante por estupro e fugiu da

cadeia.” (Idem, 2016).

Não soubemos identificar o ano de início da loja, mas seu final foi seguido a este saque. O

primeiro show da Ratos de Porão em Aracaju só foi realizado em 2007.

A Little Light Music (março de 2001 ao final de 2002) 

Funcionou na Travessa do Alecrim, nº 26, Centro de Aracaju. Seu ex-proprietário Márcio

Correia disse que “a minha pequena loja de discos nasceu de maneira muito espontânea e natural na

medida em que estava rodeado de coisas que eu gostava”. Ficava em um beco inusitado numa cidade

previsível. “Tinha uma proposta alternativa: vender e comprar vinis, livros e revistas alternativas na

medida em que percebia sua adequação ao nosso universo.” 
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É a  travessa  que  liga  as  ruas  Lagarto  e  Simão Dias,  na altura  da  rua  Geru,  e  foi  criada

basicamente para pessoas que “não encontravam locais […] com uma perspectiva mais alternativa

para vender e trocar LPs, fitas K7, livros e quadrinhos” com uma perspectiva mais underground. 

“Lembro que apesar do esforço que fiz em reunir um bom acervo musical, bem como cultural

para o início da loja. Foi bem fácil unir o útil ao agradável e tentar contribuir um pouco mais

com a cena local que nos cercava no início dos anos 2000. A loja funcionou na minha própria

residência,  e  nesse  período  procurei  conciliar  de  maneira  a  que  não  interferisse  em  meu

trabalho paralelo na época na Polícia Militar.” (2016).

Mistura de loja e casa, o estreito espaço da loja, impressionava. Sobre o ambiente,  Márcio

disse que era

“[...]  bem  peculiar  à  maioria  das  lojas  alternativas  da  cidade,  boa  parte  da  loja  fora  feita

artesanalmente e de maneira despojada, mas sempre com a perspectiva de cuidar e propiciar

aos interessados em nosso acervo uma experiência agradável. Dessa forma, também procurava

unir  as  diferentes  perspectivas  dos  atores  das  cenas  alternativas  à  atmosfera  da  loja,

concretizando grafismos, pintura e artesanato desses atores à perspectiva comercial também.”

(Idem).

Sua  clientela  era  bem  diversificada.  “Desde  adolescentes  ao  público  mais  amadurecido  e

experientes nessa perspectiva alternativa, tanto no sentido de efetuarem trocas, como compra ou

venda de seus itens de coleção.” Do acervo da loja disse que  “abrangia tudo que tivesse correlação ao

cenário alternativo. Sempre na perspectiva de propiciar uma experiência mais ampla e agradável ao

nosso público.” Sobre seus fornecedores, Márcio nos contou que 

“eram tanto pessoas que simplesmente desistiam de continuar a escutar música alternativa, ou

pois estavam precisando de uma grana extra, ou pois até mesmo queriam simplesmente trocar
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 um LP ou uma revista, quanto fornecedores e caçadores de vinis profissionalmente, como o

senhor Aquirino que tem loja até os dias atuais no centro de Aracaju, ou até mesmo meu grande

amigo e garimpeiro de coisas boas e raras do mundo alternativo, Renato” (2016).

Encerrou as atividades ao final de 2002 “em

função de não poder mais conciliar minha atividade

de  trabalho  na  Policial  Militar  e  a  permanência

cotidiana na loja, na medida em que havia passado

em  concurso  público.”  O  acervo  foi  para  o  amigo

Marcelo  Prata,  “que  começou  a  loja  Som  Nosso

numa  galeria  na  rua  Lagarto  e  posteriormente  a

transferiu  para a rua Capela,  onde funcionou uma

loja de Quirino, e atualmente e o prédio do Hospital

dos Rins.” 

Som Nosso (2002) e A Casa do Disco (2003-2004)

“Eu troquei um Fiat Uno pelo acervo, móveis

e equipamentos da Little Light Music do Márcio PM.”

Me  escreveu  via  correio  eletrônico  o  Marcelo  Prata,

irmão de Márcio, donos das duas lojas que funcionaram

entre  2002  e  2004.  Resolveram abrir  o  negócio  pelo

“amor ao vinil, a vontade de trabalhar com eles, obter

discos que não tinha conseguido e a intenção de alegrar

colecionadores.” 
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Primeiro abriram a Som Nosso, em 2002. “Ficava na

esquina da Itaporanga com o Parque Teófilo Dantas. Toda a

parte  superior  do  prédio  estava  abandonada  na  época.

Depois funcionou na Galeria Esquivel, na rua de Propriá. A

outra loja foi A Casa do Disco. Abriu em 2003 e foi até o

começo de 2004. Ficava localizada na Galeria Luiza, loja 1,

no cruzamento das ruas Itaporanga e Lagarto, bem próximo

à loja anterior e “funcionou entre o final de 2003 e começo

de 2004. Lá trabalharam Cícero Mago e Márcio Prata, meu

irmão  e  sócio.”  Sobre  a  concorrência  na  época,  tinha  “a

Freedom do Sílvio Campos e a loja do Quirino eram meus

concorrentes principais.” Disse que conseguiu 

“muitos  discos  maravilhosos  e  fiz  muitas

amizades  naqueles  espaços.  Na  Lokáos  eu

passei a conhecer melhor o Sílvio, e servia de

local de encontro do pessoal da cena Punk. A

Little  Light  Music  era  do meu amigo Márcio

PM eu sempre estava na residência  dele  que

era na própria loja ouvia muito Bauhaus, Joy Division em muitas noitadas (risos).  A Distúrbio

Sonoro era uma beleza,  tive  acesso  aos  LPs do Smack,  Fellini,  Ratos  de Porão,  Olho Seco,

Mercenárias e outras coisas que só rolavam por lá. (Prata, 2016).

Sobre o saque à BR Records, Marcelo recorda que nos garimpos encontrou muitos discos

raros dessa leva no Quirino. Abastecia a loja com discos dos sebos da época e de algumas lojas em

São Paulo, como a Faunus, a Baratos Afins e outras lojas da Galeria do Rock de São Paulo. 
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2.3 Comendo o vinil que o Diabo amassou

Até determinada época as lojas foram o canal principal para a música como produto de

consumo. Engendrou toda uma cadeia produtiva em torno do suporte e dos outros elementos dessa

cadeia. Produtores ávidos por lucros, consumidores alucinados por música e diversão, pois “o show

não pode parar”. O lucro não pode parar. Passando longe dessa suposta e imaginada gorda caixa

registradora, músicos sedentos e famintos em sua esmagadora maioria, de chapéu na mão em busca

do eterno subsídio estatal e atenção do público. 

Distribuidores, agentes, empresários, advogados, contadores, estivadores, motoristas, pilotos

de avião, motoqueiros, químicos, artistas gráficos e os escritores, poetas e compositores, fotógrafos,

redatores, telefonistas, secretárias, e os próprios músicos, a garota do cafezinho, além de um dos

elementos principais  da cadeia  química da parada,  o  ‘avião’:  as  lojas  e  os  vendedores de  disco,

buchas de canhão na guerra fonográfica. Era quem travava a batalha direta para seduzir e aliviar os

bolsos de fãs ávidos por qualquer peido gravado do Elvis,  do Led, ou do Raul49.  Esses e poucos

outros ainda lucraram com a cadeia produtiva da música mundial explorando o CD, e com gravações

digitais, direta e indiretamente. 

Uma  cadeia  produtiva  bilionária  que  a  maioria  das  lojas  de  discos  de  Aracaju  até  agora

citadas neste livro fizeram parte. Todas elas venderam seus milhares de discos. Algumas por poucos

anos, outras por décadas. Muito dessa montanha de discos imaginada foi transformada em lixo na

mesma  proporção  que  a  velha  indústria  fonográfica  queria  vender  de  novo  todos  os  discos  já

vendidos, agora no novo formato, “mais limpinho e cheiroso”. Sobre a substituição do LP pela nova

mídia imposta pela indústria, Sílvio Campos lembra que esse foi “um momento de enganação”, pois 

“a indústria fonográfica dizia pros representantes de discos e de gravadoras, que o CD, que

49 Ícones do rock de seus países, Elvis Presley (EUA), Led Zeppelin (UK) e Lanny Gordin (Brasil). Lanny é guitarrista que entrou 
para a História da MPB por fazer parte de discos emblemáticos da Tropicália, com acentuado teor rock, mas à vontade em 
qualquer ritmo. N. do A.
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naquele momento um lançamento custava na minha loja uns R$  18,00 mais ou menos, e os

vinis de R$ 7 a R$ 10,00, do disco independente ao das grandes gravadoras, as pessoas se

assustavam quando eu dizia o preço do CD. Eu repetia a propaganda da indústria: que o CD ia

cair pra R$ 7, R$ 5, coisa que nunca aconteceu, mas era propagandeado isso. O CD era pra ser

mais barato do que o vinil.” (2016).

Um texto bastante esclarecedor sobre o tema é ‘A Angústia do Formato: uma História dos

Formatos Fonográficos’, onde o crítico musical Arthur Dapieve nos informa que 

“[...]  Conforme  os  suportes  para  áudio  foram  mudando,  do  LP  para  o  CD,  sem  falar  na

experiência extraconjugal com o MP3, os fãs se viram obrigados a adquirir uma nova versão

‘bombada’ do disco que já possuíam num formato ‘ultrapassado’. (...). Não há um fim nesse

processo, (...).  Enquanto existirem pessoas,  ouvidos, arte,  vida, os terráqueos continuarão a

comprar novas versões do ‘Álbum Branco’, dos Beatles.  É o que chamo aqui de angústia do

formato.  Nada  é  definitivo:  todos,  ouvintes  e  suportes  sonoros,  encontram-se  sempre  na

iminência de passar deste para melhor.” (Dapieve citado por De Marchi, 2006, p. 2).

De Marchi resume: “em outras palavras, a ‘angústia do formato’ é o contínuo consumo de um

mesmo conteúdo em diferentes tecnologias da informação.” Segue sua interpretação dizendo que, 

“Com efeito, o colunista toca num ponto central da cultura fonográfica, os  suportes sonoros.

Como Dapieve sinaliza, estes são relevantes não apenas pelo que contêm, mas por afetarem

diretamente a forma como experimentamos os conteúdos. De fato, eles influenciam técnicas de

audição, estéticas musicais e apontam para uma história da Indústria Cultural, uma vez que seu

desenvolvimento  reflete  dinâmicas  de  mercado  que  aproximam  diversos  setores  da

comunicação.” (De Marchi, 2006, p. 2).

Essa nova dinâmica entre os setores da cadeia afetou vários dos seus segmentos, prejudicados

de forma contundente e negativamente na receita. Os da linha de frente foram os que mais baixa

sofreram. As lojas especializadas em discos que não migraram pra CD, fecharam. Restaram os sebos.

Foram eles que comeram esses vinis que o diabo da indústria fonográfica amassou. Encontramos 65

pontos de venda de insumos fonográficos até meados dos anos 90. 
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A grande maioria dos discos vendidos por esses lojistas foram parar, literalmente, no lixo. O

objeto de fetiche de colecionadores e dos fãs da música pop tinha sua substituição induzida pela

indústria, e a massa trocou uma mídia que poderia durar 100 anos, o vinil, por uma de validade

indeterminada  e  duvidosa,  o  CD,  que  com  o  tempo  provou  sujeitar-se  mais  gravemente  às

interferências climatológicas em sua integridade material do que o LP. 

Encontrei Rás acidentalmente num sábado de manhã, na encruzilhada das ruas Laranjeiras e

João Pessoa. Renato Aurelino de Sá colecionou vinil durante muitos anos, comprando da maioria

das  lojas  de  rock da cidade.  “Aracaju tinha muita  loja  de  vinil.  Até  nas  Americanas  eu poderia

comprar o material das bandas mais famosas: Iron Maiden, Megadeath, Kiss.” E os discos mais

difíceis,  “material, independentes, underground, se encontrava mesmo ou pedindo nas lojas de fora

ou na Lokáos e na BR Records, que ficavam lá na Galeria Lima.” Perguntei-lhe sobre essa época e ele

me disse como seus mil discos foram embora assim que o preço do CD player popularizou, começou

a se desfazer dos LPs. “Houve uma queda de preços impressionante no valor do vinil, tanto que eu

vendia discos novíssimos, até mesmo discos importados, alguns bem difíceis de achar, ao preço de

R$ 1, pra juntar quatrocentas pratas e comprar meu 1º som com CD.” 

Perguntei-lhe se conhecia alguém que tivesse feito algo parecido, entre seus amigos. Me disse

que “poucos preservaram os seus acervos. Compraram CDs mais mantiveram seus vinis. Alguns nem

ouviam.  Mantinham  por  romantismo  ou  carinho  especial  pelos  discos.  Não  foi  só  eu.”  Viu  a

desvalorização do LP ante o CD e seguiu a tendência. “A gravadora Cogumelo Records, em meados

de 90, se desfez de milhares de discos por R$ 1 apenas. Você pagava R$ 10 por oito discos e o frete

de BH pra cá.” Hoje os discos com o selo da Cogumelo são vendidos quase a peso de ouro. Sarcófago,

NRI,  Sextrash,  Sepultura.  “Eu  lembro  que  era  uma  prata,  disco  no  plástico,  zero  km.  Alguns

camaradas, donos de sebos, falam que se eu tivesse guardado meus discos eu estaria rico hoje.” Em

sua fala Renato no deu um rico depoimento sobre como interagiam os amigos no período anterior à

troca pelos CDs.

“Eu gostava dessa época porque parece que a gente digeria o disco. Por exemplo, um disco mais

difícil,  chegava um ou dois exemplares em uma das lojas,  ou que eu pedia importado.  Era
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bacana o ritual da galera, às vezes eu ficava chateado porque perdia meu sábado. ‘Não sei quem

comprou tal disco’, se fosse eu, por exemplo, iam 10 pessoas lá em casa ouvir o disco 10 vezes,

frente e verso, pra gravar as fitas. Umas TDK preta. Era a fita k7 da galera do rock. (risos) Ai a

gente passava o dia inteiro ali. […] Havia também uma interação com troca de ideias sobre o

disco. A gente ouvia analisando o álbum e tínhamos várias opiniões, ouvindo e reouvindo, coisa

que não acontece hoje em dia, no caso do Mp3. […] Quando comecei a ouvir e colecionar Led

Zeppelin, apareceu o ‘II’ na Lokáos. Ouvi o mês inteiro. Depois apareceram o ‘III’ e o ‘IV’. Passei

um mês e meio ouvindo esses dois. Depois apareceu o ‘Physical Graffiti’ na BR Records, e eu

peguei. Ou seja, a gente digeria o álbum. Absorvia todas as sequências melódicas e todos os

acordes. Eu tenho no meu HD ou em pen drives 20, 30 discos. Mas todos eles eu conheço nota

por nota por causa dessa época que a gente ouvia com mais atenção. Não se pegava 1000 discos

de vez pra aproveitar uma música ou outra apenas. Essa é uma diferença nessas duas gerações

que eu acompanhei e acompanho.” (2016).

Essa troca ‘guiada’ de formato da mídia digital rendeu aos tubarões da indústria fonográfica

outros oceanos de dinheiro. E o vinil volta à cena comercial custando bem mais caro que o CD ou do

que os outros formatos de comercialização da música. 
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O disco fala!

Lá ia eu atrás das minhas fontes, contextualizar historicamente a pauta, quase reta final das

entrevistas para iniciar a conclusão deste, e eis que me assalta no garimpo ao final do dia, lá no Seu

Quirino,  entre  LPs  carcomidos  pelo  cupim  e  má  conservação,  um  disco  zerado  que  trazia  um

carimbo até então inédito para mim. A parte interna da capa rosnou para os meus olhos ‘Distúrbio

Sonoro Discos’,  a  precursora na segmentação ‘rock’.  A surpresa foi  recebida com o espasmo de

felicidade característico de quando se encontra uma raridade, nesse caso o EP 'Caos' da banda Harry

(Wop Bop, 1987), com encarte! Mas estava trocado. 

Na hora do garimpo,  esse  é  o  momento de  se  manter  a  calma,  respirar  fundo (longe da

poeira),  contar até dez e tentar adivinhar onde estará o bendito.  Meia hora depois de vasculhar

novamente  a  quase  centena de discos  recém-chegados,  e  ainda não higienizados  – daí  o  termo

‘garimpo’ associar-se à prática dos que frequentam sebos – achei-o! Novo, no plástico, sambando na

capa de um Benito de Paula.

Só  que  o  espasmo maior  foi  o  insight ocorrido:  o  disco  falava!  Para  além do  som,  suas

etiquetas,  carimbos de  identificação e  demais  marcas,  externas  e  internas,  me diziam com suas

palavras  de  silêncio  gráfico,  entre  outras  relações  simbólicas  ou  caligráficas,  onde  tinham  sido

originalmente  comprados.  Eis  que  uma  nova  fonte  se  escalava  para  ser  entrevistada:  a  minha

própria coleção. 

Dela esperava ouvir poucos nomes, mas logo no primeiro molho sorteado para a entrevista

aleatória  com  minha  muda  entrevistada,  pelo  menos  onze  lojas  até  então  não  identificadas  ou

citadas pelos meus entrevistados. Lá estava o “Supermercado dos Discos, na rua Laranjeiras, 203;”

Outra que tinha o bordão comercial “o lojão do disco barato”, era o atacadista O Discão, que também

vendia no varejo e chegou a funcionar durante vários anos, atendendo em endereços variados e não

ocupados simultaneamente, como nas ruas  “Apulcro Mota, 666, Florentino Menezes, 14, Santa Rosa

255 e na Geru, 214 como atacado, e uma filial na cidade de Estância, que atendia na rua Pedro
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 Soares,  437.  Lojas  desconhecidas  por  quem era do meio,  analisadas  a  partir  das  etiquetas  dos

discos, as quais listo a partir daqui, apenas com os dados presentes nas etiquetas. 

Encontramos “Foto Som Studio”, com venda de “fotografias, discos, gravadores e tapes” e a

“Som Pop”, que vendia “discos, tapes e porta-tapes” (ambas com duas lojas). A Discoteca, localizada

na rua São Cristóvão, 353, de acordo com Seu Quirino pertencia ao grupo da A Sugestiva. Curt Som,

com venda de discos, fitas som e acessórios na Rodoviária Velha. A Musical, rua Laranjeira, nº 688.

Discoshop, que vendia “discos, fitas e som” na loja b do nº 94 da av. Barão de Maruim. Music Studio,

que  vendia  “discos,  fitas  e  fotografias”.  A  loja  Geosom  funcionou  de  1986  a  1992.  O  primeiro

endereço na rua Bahia e o segundo no Posto BR no conj. Castelo Branco. Vendiam LPs, K7, agulhas,

etc.  A Barraca dos Discos,  que funcionava “no largo do mercado”.  A New Som, “discos e  fitas”,

ocupava a loja ‘a’ do nº 249 da rua Capela. O Disco de Ouro, com “fitas, agulhas e cristais”, na av.

João Ribeiro, nº 88. Riva’Som, que vendia “discos e fitas na rua José do Prado Franco, nº 36”.

Praticamente todos os grandes supermercados como GBarbosa,  Hiper Bompreço,  Paes Andrade,

Paes Mendonça, ou lojas de departamento, como a Casa Pernambucanas e Mesbla (no shopping

Riomar). 

Encontramos  um  selo  da  ‘Auê  –  Cultura  &  o  Escambau’.  Seu  idealizador,  Jorge  Lins,

informou-nos por e-mail que a livraria “surgiu da minha constante busca por opções diferenciadas

de trabalhar cultura como um negócio. A opção de venda de discos agregou mais valor ao nosso

espaço. Fizemos o lançamento do LP do Geraldo Azevedo, do Xangai, do Jatobá. Era um espaço

alternativo que vendia livros mas que também servia de palco para propostas ousadas.” Dividia as

responsabilidades com sua então esposa. “A minha sócia era Jejeca Góis, minha esposa na época. A

Livraria funcionou na década de 80 durante 3 anos, na esquina Rua Pacatuba, Esquina com a Praça

Camerino, numa galeria. Quem ia lá era quem gostasse de livros, de uma batidinha e de bom papo.”

Outro selo foi da Letraria, que ficava nas dependências da Serpaf da av. Heráclito Rollemberg, sob 

 gerência de Ricardo Itaboraí, e as  cerejas do bolo, duas etiquetas de lojas até então mais antigas:

estavam lá tanto a P. Franco e Cia quanto a Galeria Cruzeiro. 
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Numa troca de mensagens em ambiente virtual com Luiz Eduardo Oliva, este me disse sobre

a Banca de Revista da Galeria Álvaro Santos, onde trabalhou com seus irmãos Chico e Almiro, além

do poeta Amaral Cavalcante, na virada dos anos 60 para os 70. “A livraria tinha sido montada antes

pelo  militante  comunista  Jackson  Tetéia.  E  também  lá  iam  políticos  da  esquerda,  jornalistas,

estudantes.” Sobre as vendas de disco, disse que seu pai “colocava discos fora do circuito comercial.

Lembro a gente vendendo um compacto de Gonzaguinha (seu primeiro disco) que nem capa tinha.

De um lado a música ‘Tema de Joana em flor’ (que era da trilha sonora de uma peça homônima) com

versos, dizia-se, de Luiz Antonio Barreto musicados por Gonzaguinha, e do outro lado a música

‘Pobreza por pobreza’, ambas com tema de resistência ao regime militar.”

Em conversa pré entrevista,  Antonio Passos, este nos informou da existência no início dos

anos 90 da loja de discos Gramophone, situada na rua de Proprá, na Galeria Esquivel, quase na

esquina  da  catedral.  Era  administrada  por  Chico  Oliva  em sociedade  com Paulo  Lobo,  que  me

respondeu, por e-mail, que eles abriram e fecharam em pouco tempo. “A afinidade musical nos levou

a montar essa lojinha que era destinada aos amigos que tinham bom gosto e reclamavam da carência

se lojas segmentadas em Aracaju nos gêneros jazz e rock. Fechamos porque o volume de vendas era

muito pequeno em relação aos custos de funcionamento. Era uma coisa muito mais idealista do que

empresarial. Por isso não deu certo.”

Após toda a investigação essas lojas,  surge o questionamento inevitável:  quantas lojas  de

disco existiram em Aracaju? Apresentamos a partir daqui uma resposta, e não “A” resposta, para

essa pergunta, posto que novas fontes podem dar conta de outras pessoas ou espaços de venda de

discos vinil antes de 1997, ou das que abriram e fecharam até o momento em que este foi escrito. O

que podemos dizer, ratificar e testemunhar como verdade, é que identificamos até aqui como locais

de venda de discos os seguintes atores:
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Lojas de disco, supermercados ou lojas de departamento:

O Paraíso em Aracaju, Radiolândia (F. Santos & Cia), Radiolux (Hercílio Prado Almeida &

Cia.  Ltda.),  Tennyson  A.  Barreto  &  Cia  Ltda,  P.  Franco  &  Cia,  Galeria  Cruzeiro,  Comercial

Importadora Ltda., A Sugestiva, Cantinho da Música, Cine-Foto Walmir, Foto Som Studio, O Discão,

Som Pop, A Discoteca, Mano’s Som (depois Mano’s Discos e Fitas), Super Mercado do Disco, Curt

Som,  A  Musical,  Music-Studio,  Barraca  dos  Discos,  O  Disco  de  Ouro,  Discoshop,  Riva’Som,

Distúrbio  Sonoro  Discos,  Lokáos,  BR  Records,  Gramophone,  A  Little  Light  Music,  Som  Nosso

Discos, Casa do Disco, Geosom, Sergisom, Arte Som, New Som, A Modinha, Aky Disco, Poyesis,

Armarinho Sol, Elysfer, From Hell e Serigy Discos. Hiper GBarbosa, Hiper Bompreço, Paes Andrade

e Paes Mendonça. Lojas de departamento: Casa Pernambucanas, Lojas Brasileiras, Mesbla, Lojas

Americanas e Farmácia Globo. Lojas de discos evangélicos: Casa Nossa Sra. dos Prazeres, Recanto

Evangélico, Livraria Evangélica Monte Sinai, Casa Amanda (54)

Sebos de discos, livros e outras mídias

Banca de Revistas da Galeria Álvaro Santos, Sebox, Coquetel da Cultura, Sebão do Fumaça,

Auê – Cultura e o Escambau, Sebo do Narbal, Sala da Cultura (embrião da Lojinha dos Discos),

Letraria e Serigy Discos. (9)

Vendedores

João dos Discos, Gordinho dos Discos, Mané Vampiro, Zé dos Discos, Galego, seu Agripino,

Eronildes, Mano, que ia com o fusquinha azul cheio de LPs aonde quer que fosse, e Renato, da rua P,

598 do conjunto Jardim Centenário, que fazia “venda e troca de discos de rock50”. (9)

Encontramos ao todo 71 referências históricas à venda de discos em Sergipe, no âmbito da

Grande Aracaju, entre a década de 30 e meados da primeira década do século XXI. 

50 Informe contido em carimbo no interior de um disco de rock da coleção. (N. do A.)
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3. A cena do vinil em Aracaju: do luxo ao lixo e ao luxo de novo

“Vai com ele, vai Geni!
vai com ele, vai Geni!
você pode nos salvar, 
você vai nos redimir, 

você dá pra qualquer um
bendita Geni!”

Chico Buarque, 1979

Corria o ano de 1990. A ansiedade inquietava o sono da noite, entrecortado por sonhos que

me fizeram acordar  algumas vezes  pensando que já  era dia,  afinal,  às  10 e pouca,  assim que o

shopping abrisse,  eu compraria meu primeiro disco de vinil  com meu dinheiro, ganho na árdua

tarefa de economizar do lanche não lanchado na escola, transformado em gibis que, tão logo a  

 necessidade  surgiu,  foram vendidos  para  comprar  o  ‘Apettite  for  Destruction’,  debut da  banda
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norte-americana Guns and Roses, que trazia o  hit ‘Sweet child o'mine’,  estourado nas rádios via

jabá51. Voltava à sacra suntuosidade da loja Mesbla, situada no novíssimo e primeiro shopping center

da cidade. Templos do consumo moderno, os shoppings são construídos nos moldes das grandes

catedrais.  Feitos para impressionar, garantem o impacto visual  exterior,  pelas dimensões que se

destacam no entorno, e ao entrarmos, seu pé direito, geralmente duplo e bastante alto, faz o resto,

arrebatando-nos primeiro os olhos, depois o bolso.

Escutara o disco dias antes, e aos primeiros acordes do lado A, putz!. Uma guitarra dando

umas chamadas curtas e rasgantes, para logo em seguida entrar o vocal de Axl Rose mais rascante

ainda: “Welcome to the jungle we've got fun and games, We got everything you want honey, we

know the names...”, e eu acabei morrendo em uns, sei lá, seria hoje uns 40 reais, naquele dia. Meses

depois intimei meu pai a investir outros reais no duplo “Delicate sound of thunder”, do Pink Floyd.

Anos depois arrematei o ‘Jimi Hendrix Live at Isle of Wight’, numa prateleira de LPs em promoção

na Modinha da rua Laranjeiras. Só. Foi essa minha relação com vinis enquanto eles significavam

algo em termos econômicos para a indústria fonográfica. 

Era meados da década de 90. Desse ponto em diante acontece o que chamo de ‘apocalipse

vinil’. O CD toma conta do mercado e sai mais barato para a indústria deixar de fabricar o LPs e

investir maciçamente na nova mídia. O que aconteceu com esse novo ‘lixo’?  Antes disso havia um

rico ciclo comercial do LP, que percorria um longo caminho até chegar nas mãos do seu novo dono.

Comecemos pela  extração da matéria-prima, transportada e processada até virar a massa do disco.

Aí vem o artista, que costura sua alma ao clichê, que prensa o disco, para que a publicidade turbine-o

em campanhas e faça-o parecer mais do que é, para que o distribuidor distribua, para o mercado

fonográfico vendê-lo, para que de lá siga para o templo dessa seita obscura dos fetichistas do vinil, as

lojas de disco. Eis o nosso ‘quintal universal’, conectados com o resto do mundo pela capilaridade

fonográfica, simultânea e coletivamente mimetizados pela indústria da música, representada por

suas lojas e discos. Nelas o LP haveria ainda, a depender da logística organizacional, de passar por

51 Também conhecido como ‘Jabaculê’, “é um termo utilizado na indústria da música brasileira para denominar uma espécie de 
suborno em que gravadoras pagam a emissoras de rádio ou TV pela execução de determinada música de um artista.” Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jabaculê. Acessado em abril de 2017.
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recepcionista, estoquista, repositor, vendedor, embalador e, finalmente, o caixa. Emfim sós, seguem

lua de mel adentro em prazeres ritualísticos ancestrais. 

O vinil era a hóstia de consagração dessa igreja musical dos supliciados. Dele comungavam de

beatos  e  aficionados,  aos  de  patologia  severa.  Após  comungarem,  amantes  e  consumidores

ordinários de música, seguem a realizar seus rituais domésticos. E o milagre corria a 33 e ½ r.p.m.

nos sulcos mágicos que giravam e transformavam os eixos sociais da humanidade. 

O amor foi eterno enquanto durou, e a aparente perene lua de mel da indústria com o vinil,

acabou. Era meados dos anos 90 quando o CD se tornara pronto para consumo da massa no Brasil.

Lançado mundialmente em 1983, no Brasil sua fabricação iniciou em 1987, alcançando maturidade

comercial em pouco tempo. Em 1991 o mercado norte-americano vendeu 14,8 milhões de LPs contra

362,9 milhões de CDs. “As vendas mundiais de LPs foram, no mesmo ano, de 291,6 milhões de

unidades, contra os 1,2 bilhões alcançados em 1981.” (IFPI apud Vicente, 2002). 

A  partir  daí  a  maioria  das  coleções,  verdadeiros  motivos  de  altar  doméstico  de  outrora,

adorados ao ponto passional, se transformaram, de um dia, de um ano, de uma década para a outra,

em lixo empoeirando em cima do guarda-roupas, mofando encaixotados em dispensas úmidas ou

servindo de banquete aos cupins. O que era alvo de culto e adoração, principal convidado das festas

durante décadas, foi substituído assim, por uma mais jovem e de menores medidas mídia. E o pior: a

única boa recomendação era de quem queria vender a novidade. 

Eu me sentiria ofendido se não fossem os mantenedores para o uso comercial dos LPs, os

sebos e vendedores autônomos. Literalmente fizeram uso dos discos, ao vivo, via internet ou em

feiras de troca e afins, e deram-lhes o último valor, ainda que 10 centavos, 1 ou 10 reais, pois, de duas

uma: ou eles seriam, como ainda o são, transformados em lixo ou reaproveitados como decoração

para festas temáticas ou transformado em artesanato, fazendo aí uma ‘reciclagem material’ do disco,

ou, depois de amargarem o esquecimento no ‘limbo doméstico’ ou no ‘purgatório comercial’, seriam

vendidos para pessoas que, finalmente, vão escutá-los. Essa, uma ‘reciclagem cultural’. E quem a fez

e faz até hoje, são os sebos e vendedores novos ou da velha guarda.
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A cena onde se dá toda interação é delimitada geograficamente pelos municípios que formam

a grande Aracaju. Além da capital, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros,

que está fora do espectro analisado por desconhecermos lá, até o momento, notícia sobre a atividade

pesquisada. Os colecionadores, órfãos da indústria, e os novos compradores, os vendedores de disco

que trabalham em sebos exclusivos de vinil ou mistos com livros, ou os que vendem pela internet.

São esses os atores principais desta cena, onde coadjuvam os técnicos na manutenção dos toca-

discos e caixas de som, casas de peças eletrônicas, onde minimamente se encontra algum insumo

para a manutenção da cadeia da cultura do vinil, como agulhas, componentes eletrônicos diversos,

específicos ou genéricos.

A cena histórica também entra nesse contexto, posto que, em tese, o acervo de LPs dos sebos

e  dos  vendedores  autônomos,  veio,  em  sua  maior  parte,  dessas  lojas  antigas.  Após  pesquisa

bibliográfica,  realizada  através  de  fontes  documentais,  materiais  e  orais,  o  resultado  é  de  65

postos/unidades de venda de insumos fonográficos, bem como vendedores autônomos de discos,

identificados como tendo atuado em Aracaju desde meados dos anos de 1930 até 2004, ou encerrado

atividades após esse período.

À  parte  os  vendedores  autônomos  e  sebos  que  atuaram  nesse  período,  todos  os  discos

vendidos pelas lojas anteriores, venderam durante décadas o que estimamos ser a maior parte do

acervo das lojas de disco dos dias de hoje aqui em Aracaju. As últimas lojas queimaram seus acervos

de vinil em grandes liquidações. E o que não foi vendido foi doado para a beneficência ou jogado fora

mesmo. Era lixo. O lixo natural dessa indústria já era aproveitado pelos sebos e, aqui em Aracaju,

também pela Feiras das Trocas.
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3.1 A volta dos que não foram: Feira das Trocas e adjacências

Há mais de 30 anos frequento sebos, nome popular dado a estabelecimentos comerciais

que revendem mídias usadas. Ou seja, o refugo da indústria cultural de massa era lá depositado.

Aprendi a gostar deles em Maceió, onde morei de 1985 a 89, e conheci os ‘Alfarrábios’. Lá, além de

‘livro antigo ou velho’, o termo nomina o lugar onde vários desses estabelecimentos coabitam, no

mesmo trecho da rua Dr. Pontes de Miranda, rebatizada popularmente para rua dos Alfarrábios, no

Centro. Lá, montes de quadrinhos baratos e alguma pornografia discreta, folheada às escondidas dos

vendedores mais caxias.

Em fevereiro de 89 voltei a morar em Aracaju e dei de cara com o sebo do Fumaça e filhos,

numa banca na antiga feira da rua Santa Rosa, defronte ao prédio do INSS. No Centro ainda tinham

duas bancas que ficavam próximo da Rodoviária Velha. E o Sebox, que ocupava uma casa na rua

Itaporanga. Foi lá meu primeiro contato, visual apenas, com discos de vinil em Aracaju.

Anos depois, já mais aficionado por música do que por HQs, ganhei uma braçada de LPs que

estavam “acumulando poeira em cima do guarda-roupas” de uma ex-namorada. Depois de limpos,

fui trocá-los numa loja de LPs usados na rua Geru. Nesse dia perdido no final da década de 90 eu

conheci  seu Quirino.  E  lá  mesmo,  em várias  ocasiões  durante  esses  anos  todos,  conheci  outros

vendedores e colecionadores, que foram me dando as pistas de onde mais encontrar LPs na cidade.

Encontrei Bomfim, atendendo nas então ruínas do Cacique Chá52. 

A Feira das Trocas aos sábados em vários de seus endereços, e a feira de vinil no fundo do

Gbarbosa do conjunto João Alves,  e,  a  uns 500 metros de lá,  a  casa do João dos Discos,  lugar

sagrado da cultura vinílica em Sergipe. Sua casa era, do chão ao teto, passando por debaixo da cama

e  dentro  do  guarda-roupas  (os  mais  caros!),  abarrotada  de  LPs.  Salvo  apenas  copa,  cozinha  e

52 Fundado em 1950, foi durante muitos anos um ponto de encontro de políticos e da sociedade aracajuana. Possui um mural do
artista plástico Jenner Augusto que conta a saga do povo sergipano. Na época em que Bomfim e sua esposa Didi ocuparam-no já
estava em decadência há muito tempo. Após restauro, funciona como Restaurante Bistrô Senac Cacique Chá desde 15 de março
de 2015. (Nota do autor).
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banheiro. Nas paredes da sala e do primeiro quarto, onde não tinha estante cheia de discos, havia

capa colada. Só relíquias! E era tudo meu! “Você tem crédito”, João me dizia, geralmente depois da

2ª ou 3ª gelada trazida da bodega do outro lado da rua. Saia de lá bêbado de vinil! 

A Feira das Trocas existe em Aracaju desde não se sabe quando. É o tipo de espaço para

comércio espontâneo nas cidades, tão natural quanto as feiras tradicionais. Na busca de similares

em outras cidades, ainda que apresente agora uma pequena amostragem, vê-se como é comum sua

existência. Em Salvador existe a Feira do Rolo53, que corresponde à Feira do Passarinho54 (ou do

Rato) de Maceió. Em São Paulo, as tradicionais feiras da Praça Benedito Calixto55 e a da Liberdade56

dão aspecto  cult e  vintage ao setor. No Rio de Janeiro, entre outras, a Feira de Acarí57.  No Rio

Grande do Sul, o Mercado de Pulgas de Hamburgo Velho. 

Esse termo, “mercado das pulgas”, vem da similar francesa,  Marché aux Puces58, realizada

desde 1920 em St-Ouen, Paris.  Na Alemanha o termo designa os vários sebos e antiquários,  os

Flohmarkt, o mesmo com os Flea Market londrinos. Em Portugal, entre outras, realiza-se no Porto,

regulamentada  por  sua  Câmara  Municipal  desde  1984,  a  Feira  de  Vandoma59 e  em  Lisboa

encontramos referências à Feira da Ladra60,  cujas raízes remontam ao século XIII.  Depois de se

instalar em vários lugares, esta funciona o dia todo às terças desde 1882, e desde 1903 também aos

domingos, em Campos de Santa Clara. 

Todos eles vendendo o mesmo: produtos de segunda mão, antiguidades e arte, quer seja no

mercado de pulgas, em feiras hippies, ou do rolo ou das trocas. Nota-se que é algo pertinente às

práticas sociais esse modelo de negócio, onde um grupo de pessoas se reúne regularmente em um

local  determinado  para  a  venda  de  produtos  usados  de  todo  tipo:  roupas,  livros,  itens  de

colecionismo, (garrafas, tampinhas, bonecas, etc), louças, antiguidades, talheres e tudo mais que a

indústria vendeu e esse povo não quer mais. Incluindo aí, claro, os discos de vinil.

53 http://bit.ly/FdD_FdRoloSaa  . 
54 http://bit.ly/FdD_Frato  . 
55 http://pracabeneditocalixto.com.br/  . 
56 http://www.feiraliberdade.com.br/  . 
57 http://bit.ly/FdD_FAcariRJ  . 
58 http://bit.ly/FdD_MauxP  . 
59 http://bit.ly/FdD_FvandomaPt  . 
60 http://bit.ly/FdD_FdLadraPt  . 
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Em Aracaju a Feira das Trocas se manifestou em vários locais e as únicas coisas novas, onde

quer que tenha sido montada, era a velha dupla pastel e caldo de cana, perenes, entre outros lanches

“pé duro”. José dos Santos Lima, rebatizado nas Trocas para Zé dos Discos, veio de Frei Paulo/SE

para Aracaju em 1971 aos 19 anos. É uma testemunha de muitas dessas mudanças. “De 1975 pra cá

eu trabalho com disco. Comecei na Feira das Trocas. Era próximo à Rodoviária Velha, onde ficam os

camelôs hoje, próxima à rua Santa Rosa. Depois dali foi pro cemitério do Santa Isabel.” A prefeitura

mudou-os de lá para rua de Alagoas. De lá “tiraram e botaram na praça da Cruz Vermelha. Depois

vieram pra Leste. Depois tiraram e levaram pro Ceasa. Depois foi pra próximo à Rodoviária Nova.”

Zé diz que “hoje está meio problemático o local, na cabeceira da ponte Aracaju-João Alves. Esteve

em muitos lugares, ai chega a autoridade e diz que não pode e pronto.”

Ayrton Costa, design gráfico e rato de sebo, coleciona hqs, livros e discos. Cliente assíduo de

Quirino, Natan, Fumaça e do Dinossauro Universo Cultural, começou a frequentar as Trocas em

meados dos  anos  70.   “Cheguei  a  comprar  com seu Agripino.  Era só  gibi,  mas ele  tinha discos

também. Eu já tinha uns 13 anos. Ali na pontezinha da Leste61. Uma que deveria estar tombada e não

está. [,,,] Quando a feira estava lá eu comprei muito disco. Com Menezes, que hoje está aposentado

da antiga SUCAM. Muitos anos depois conheci e fui cliente de um escurinho que era do João Alves,

que também andava nas Trocas. Era o João Carlos.”

O vendedor Zé dos Discos lembra que nos anos 90, além dele nas Trocas, “tinha o Manoel,

Eronildes, o Galego… que já morreu. Esse morava no bairro América. O finado João Carlos também.

 […]” era mais ou menos 1993/94 “tava todo mundo lá já. O Gordinho também. Nessa época a gente

pegava coisa boa. Rock, reggae, funk, samba. Hoje não tem tanto disco.” 

Na cidade de Aracaju a Feira das Trocas segue marginalizada e não consegue se estabelecer,

mesmo tendo sido constituída uma organização com mais de 300 feirantes. Em algumas matérias

esparsas encontradas no portal Infonet sobre as Trocas, o Ministério Público, a Polícia Militar, em

várias de suas divisões, são antagonistas contumazes dos organizadores da feira. Em abril de 2002 o

61 http://bit.ly/FdD_pontedaleste_Gsview  . 
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MP conseguiu afastá-la da Praça dos Expedicionários. Em 2003 estava situada em um terreno “ao

lado do terminal de ônibus do bairro Industrial.”62 

Em agosto de 2012 se encontrava na rua Mato Grosso, bairro Siqueira Campos, contrariando

decisão judicial.  Depois  foi  pra av.  Marechal  Rondon.  Em 2014 o presidente  da Associação dos

Comerciantes das Feiras das Trocas “pediu a disponibilidade de uma área para a instalação da Feira

de  Novos  e  Usados  à  av.  Euclides  Figueiredo”,  na  cabeceira  sul  “da  ponte  que  liga  Aracaju  ao

município de Nossa Senhora do Socorro ou outra área que preencha as condições legais.” Quem

quiser visitar, ainda está lá a Feira de Novos e Usados. 

Sua importância nessa história toda, é que foi lá e nos sebos que os LPs bateram e voltaram,

ou, como se vê, permaneceram disponíveis mesmo quando as máquinas da UTI em que estava o vinil

foram desligadas, e enterrados os LPs no esquecimento da massa, aboiada em direção à porteira do

CD, o LP insistiu, resistiu e avançou através de caminhos alternativos e tortuosos, e não conseguiram

enterrá-lo, mesmo jogado no lixo e declarado morto. 

Só que a indústria não avisou ao dito ‘morto’, a um monte de gente. Esses juram que ele, o LP,

o disco de vinil, o bolachão, o long play, está mais vivo do que nunca, pulsando e girando a 33 e ½

rpm em Aracaju e mundo afora. 

62 Notícia do Portal Infonet: http://www.infonet.com.br/noticias/cidade/ler.asp?id=16608.

84

http://www.infonet.com.br/noticias/cidade/ler.asp?id=16608


3.2 Sebos de Discos

Aquirino Discos

O expediente é o mesmo há décadas: de segunda a sexta abre sua loja de manhã cedo, sai

para o almoço ao meio dia, reabrindo das 13 às 18h00. Aos sábados fica até uma, “ou enquanto tiver

cliente”. No ambiente tudo está em seu devido lugar em meio ao caos, sem divisão por gênero ou

algo que facilite a vida de quem vai ‘passar rapidinho’ pra ver as novidades, ou, como seu Quirino

diz, as “velhidades” da loja. O negócio é entrar, puxar o banquinho e mãos à obra, garimpar!
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Aos 84 anos de idade, em 2017 seu Quirino completou 40 anos vendendo LPs em Aracaju. É

quem  está  no  ramo  há  mais  tempo  por  aqui.  Trabalha  praticamente  só  há  alguns  anos,  com

esporádica ajuda de um dos filhos. Alagoano de Penedo, nasceu a 12 de agosto de 1933. Se interessou

por música desde cedo, “quando comecei a cantar no coral da Catedral de Nossa Senhora do Rosário,

em Penedo”, no final dos anos 40. Trabalhou numa fábrica de tecidos em Piaçabuçu (AL), até que

esta fechou. “Depois eu vim pra fábrica de Penedo, que faliu também, daí fui trabalhar no comércio,

em 1961. Na feira, com produtos de armarinho e miudezas. Uma irmã minha foi trabalhar numa

banca de miudezas e me falava o que vendia lá. Minha primeira mercadoria foi o cachimbo italiano

fabricado pela Argol.” No início era no meio da feira, “mas logo atrás da minha banca tinha uma casa

vazia que logo depois aluguei. Na TV Dionísio Campos, nº 13. Hoje é a Caixa Econômica.” Foi nesse

endereço começou a  vender  LPs.  “Tinha um cidadão deficiente,  o  João aleijado.  Ele  tinha  esse

apelido  porque  mancava  de  uma  perna.  Ele  vendia  disco  na  minha  porta  e  eu  comecei  a  me

interessar  e  até  a  comprar  dele,  que  trazia  de  Maceió.  Ele  comprava  na  feira  do  Passarinho  a

Sebastião Porfírio, e me revendia. E eu levava pra vender em Aracaju. No início dos anos 70 eu abri

um armarinho de miudezas em Aracaju, o J. Quirino Comércio de Louças e Armarinho, na rua Santa

Rosa.  Comprava  o  saldo  que  interessava:  época  de  Natal,  discos  de  Natal.  Carnaval,  discos  de

carnaval, e assim ia. De de segunda a quarta ficava em Aracaju e de quinta a sábado em Penedo.

Eram os dias de feira. 

Em  1972  eu  vim  de  vez  pra  Aracaju.  “Comecei  a  misturar  os  produtos  e  abri  outra  em

definitivo lá na rua São Cristóvão 332, no ano de 1977. Era o ‘Armarinho Sol – Presentes e Discos’,

Era a DISOL – Distribuidora Souza Limitada, que tinha três sócios: minha esposa, meu filho e eu.”

No início comprava nas gravadoras de São Paulo. “Ia direto na fonte. Fui uma vez pra reunião

em uma das gravadoras. Lá fiz o contato com representantes de Maceió e Recife, que atendiam em

Aracaju.” Comprava da Copacabana, Polygram, Phillips, Som Livre, RCA, CBS. De 1977 até 1997.

Durante esse tempo também viajava ao Recife para comprar discos direto na distribuidora Comdil.
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 “Era de João Florentino, que foi  dono da Aky Discos.63Chegou a abrir uma filial da distribuidora

num prédio na rua Santo Amaro, perto da Rodoviária.”

Em meados dos anos 80 Quirino ia ao Recife todo mês, às vezes mais de uma vez. “A gente

não podia trazer tudo. As caixas eram transportadas pela empresa de ônibus. Trazia uns 300 LPs,

mais ou menos. Não era pouco não. Inclusive na volta de uma dessas viagens o teto da minha loja

tinha caído. Chovia muito e a lama se misturava com os discos. Quando cheguei deu pra abrir uma

parte da porta. Tenho até uma fotografia do Neno olhando pra dentro e a bagaceira lá.  Caiu da

cumeeira pra frente. Tinham acabado de lançar o LP ‘Danado de bom’ (Luiz Gonzaga, 1984), mas na

hora que entrei e arrumei os LPs começou a entrar freguês e eu comecei a vender, separando o

material estragado do bom”. Aos poucos restaurou a

loja.  “Era  o  pedreiro  Zé  Bicudo  consertando  e  eu

pagando  as  duplicatas  pra  abrir  novo  crédito  e

empenhar novas duplicatas.”

Fechou a loja da rua São Cristóvão porque a

viúva do sr. Isaac Chaperman, dona do imóvel, não

renovou contrato. Pouco depois voltou à cena com

outra  loja  na  praça  da  catedral,  agora  vendendo

discos usados também. “Abri com outro nome, mas

sem nome de fantasia. Era uma casa grande que eu

morava e negociava. Era a terceira casa da rua Santa

Luzia,  defronte  à  banca  de  revista.  Abri  a  loja  de

disco e um bar, que entreguei à minha esposa. Era

casado  com  Maria  Luzinete,  a  mãe  do  meu  filho

Sandro. Dali eu fui pra rua Santo Amaro, onde é o

63 João Florentino foi dono da distribuidora Comdil, do selo Polydisc e da Aky Discos, que nos anos 90 foi a maior rede varejista de 
venda de discos, fitas e afins, chegando a ter mais de 100 lojas em nove estados, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. 
Em 2015 trabalhava com a UFPE na digitalização do acervo da gravadora Rozenblit (1954-1984). Atualmente é sócio da empresa 
Eplast – Solução Inteligentes. 
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Hospital dos Rins. Fiquei lá pouco tempo.” O terceiro e último endereço lá foi no nº 475, “que depois

eu entreguei ao meu filho Alberto, e minha nora Kátia é quem tomava conta”. Nesse período já se

dedicavam exclusivamente à venda de discos usados. Foi pra rua Geru, primeiro no nº 345, onde o

conheci, e depois no nº 431. Nesse meio tempo abriu a “Elysfer”, no nº 1019 da av. 7 de Setembro.

“Aluguei um ponto comercial e entreguei à minha companheira, Ellysane Fernandes. Lá funcionou

durante o tempo de um contrato, dois anos”. Hoje atende na rua Simão Dias, nº 126.

Um de seus clientes mais antigos é o propriaense Paulo Batista dos Santos, que compra discos

desde 1977.  Começou com dois  LPs.  “Um do Bob Fleming  e  outro da Beth Carvalho,  na Lojas

Brasileiras.” Mas é cliente de seu Quirino desde os anos 60.  Conheceu-o em Penedo, nos idos de

1964. “Ele tinha o Bazar da Louça, que vendia bibelôs e alguns artigos de armarinho. Ainda tenho

uma caneca 'lembrança de Penedo', comprada lá.” Em 1977 chegou a comprar no Armarinho Sol.

“Foi  um  disco  do  Eumir  Deodato  e  Os  Catedráticos.  Mas  nessa  época  eu  comprava  mais  na

concorrência. A Sugestiva, Cantinho da Música, Foto Som e Cine-Foto Walmir, eram as principais.” 

Paulo nos disse ter hoje “mais ou menos uns 12 mil LPs. Metade deles comprada no Quirino”.

Nos dias de hoje tem comprado menos, pois “além de a oferta de discos estar menor, tem muito

colecionador  novo.”  Sobre  as  lojas  atuais  disse  que  são  poucas,  e  poucos  vendedores,  mas  que

“nenhum tem tanto material quanto Quirino. Ele é o vinil nosso de cada dia”.

Quirino diz que mesmo no período de transição do LP para o CD, “o  CD nunca derrubou o

vinil. Hoje é o vinil que tá tomando conta do CD. Tem muito menino novo comprando, mas tem

velho também. Mais os roqueiros na faixa dos 20, 30 anos.” Reabastece seu estoque, tanto de LPs e

CDs, comprando muitas vezes de antigos clientes. “A gente se sente bem quando chega alguém com

um pacote de disco, porque os LPs hoje vendem mais que o CD”. Sobre o faturamento, diz que

“apesar de vender mais vinil, ainda lucra mais com CD. Também vende DVD, fita k7, VHS, discos 78

rotações, vitrolas, instrumentos musicais e o que mais aparecer”. 
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Freedom Rock Tatoo

Sua  página  na  rede  social  Facebook é  sucinta:  ‘a  mais  conceituada  loja  rock´n  roll do

estado, com mais de 16 anos de tradição, divulgando a cena local, nacional e internacional!’. Fizeram

e fazem por onde que essa afirmativa seja por mérito. Seu proprietário está na cena rock há mais

tempo e mais lojas. Sílvio Campos, vocalista de alguns projetos musicais na ativa, entre eles a Karne

Krua, mais antiga banda nordestina de punk rock, na estrada há mais de 30 anos. Comemoraram 

 lançando o disco ‘Bem-vindos ao fim do Mundo’ (2015) em CD e LP. Localizada na rua Santa Luzia
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nº 151, a loja é um local de resistência à música ordinária. Um oásis ante o árido terreno da música

comercial estupradora de ouvidos e gostos alheios. Com uma rápida olhada na parede e estantes,

verifica-se isto: Ramones, Hendrix, Jetrho Tull, Sabbath, Duke Ellington, Misfits, Ella, Clash, B. B.

King, Muddy Watters e mais blues, e mais rock, nos formatos CDs, DVDs, LPs. 

Sílvio nasceu em Aquidabã (SE), em fevereiro de 1964, indo morar em Aracaju nos anos 70.

“Desde a infância tive envolvimento com a música, pois meu pai tocava em banda da cidade, dois

irmãos meus se envolveram com música, e tinha o serviço de som da cidade, […] que tocava Ennio

Morricone, e toda a cultura do western e do  cowboy”. A música estava presente no cinema, antes

dos filmes começarem “tocavam no início da sessão dos filmes as big bands de jazz, […] e a música

clássica, que eu tinha medo daquelas regências pesadas”.

Além  de  frequentar  a  Som  Pop,  onde  dois  irmãos  seus  trabalhavam,  frequentava  outros

“pontos comerciais que vendiam música, mas sem nenhuma segmentação ou especialização”. Eram

o “Cantinho da Música, Cine-Foto Walmir, Arte Som, A Sugestiva, Armarinho Sol.” Eles abriram o

caminho “pra que mais tarde eu e outra galera já envolvida com rock, pudéssemos abrir lojas mais

segmentadas no  rock, jazz ou  blues.  Era o que a gente almejava: chegar numa loja e comentar e

conversar com o vendedor sobre música, o que quase não acontecia”. 

Nos anos 80 Sílvio participou de forma mais ativa no cenário local, formando  suas primeiras

bandas, tendo sempre o foco principal no  rock. “Era a coisa mais subversiva daquele momento, e

não  existia  esse  segmento  do  rock em Sergipe.  Me  juntei  com vários  outros  caras  da  cidade  e

começamos a fomentar a música como bandas. Aqui as bandas que tocavam alguma coisa de rock

eram as bandas de baile. Foram pertencentes a uma cena indie. Paralelo a isso tinha a nossa cultura

de ouvir música, com o vinil e os k7. E essa coisa do vinil se proliferou de um jeito que eu comprava

disco  sem ter  aparelho”.  Em meados dos  anos  80,  já  tendo conhecimento de  lojas  no eixo  Sul

Sudeste especializadas em metal,  punk e rock de uma forma geral,  juntou seus discos e abriu a

Lokáos64 poucos  meses  depois  que  a  DSD65,  loja  que  funcionou  até  1989,  quando  seus  donos

venderam todo acervo para Sílvio,  que manteve a Lokáos até 1995,  quando passou pra Adelvan

64 Ver página 40 deste. 
65 Ver página 37 deste.
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Kenobi. Mas em 1997 bateu a vontade de ter loja de novo.

“Foi o momento certo. Porque o outro emprego morreu, com

venda de livros. Eu até tirava um dinheiro de lá e botava na

loja. Reabri com outro nome. Gostava de Lokáos, mas escolhi

Freedom.” 

Sílvio disse que foi um momento comercialmente fraco

para o vinil. “Eu tinha loja dentro de galeria. Nunca achei que

isso funcionou bem em Aracaju. Quando eu vim pra ‘porta da

rua’ comecei a vender vinis que eu não vendia já há muito

tempo.” Vendeu  Guns  n’  Roses,  Nirvana  e  muito  grunge.

“Comecei a vender o LP da minha banda, o 1º da Karne Krua,

por R$ 5 aqui, até quando fui tocar na Poyesis e lá era R$ 15. Vendeu tudo e eu fiquei sem os LPs.” 

A Freedom está localizada na rua Santa Luzia 151, próximo à pç Olímpio Campos, e sempre

vendeu discos novos e usados. “E a cultura do vinil sempre esteve em evidência aqui. Vende muito

pouco pela internet pois tem o foco na cidade.” Vendem CDs, revistas, livros, instrumentos musicais

usados, e toca discos ou  receivers,  “quando aparecem.” Roupa, tênis, e até “umas cachaças que eu

faço. Aqui é um ponto de diálogos e conversas sobre variados assuntos aos sábados ou fim de tarde

de todos os dias.” E tem um movimento especial no final de semana. “Nos sábados mesmo eu às

vezes não vendo um CD, mas vendo um monte de cerveja. Aqui não é apenas uma loja  É um local

para as pessoas se encontrarem também”. Sílvio entende que a loja 

“é algo muito mais profundo do que a simples venda de produtos. Bandas já foram formadas

aqui. Shows já foram planejados aqui. O conhecimento adquirido com as pessoas que chegam.

A troca. Mas o coração da loja mesmo é o sonho de ser um selo. O nome Freedom era pra ser

um selo. Existem até coletâneas que a loja participa como selo, mas meu maior desejo é lançar

um disco como selo. Que seja da Karne Krua, da Máquina Blues ou da Plástico Lunar. […] Não é

sonho de um lojista apenas, mas de um músico envolvido com música. Poder lançar um disco

da The Baggios ou Máquina Blues. Representar a cena aracajuana. Lançaria tranquilo. Seria

algo  de  muito  orgulho  lançar  um  disco  de  um  autor  daqui.  [...]  Já  pensou  um  LP  do
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Renantique?  É  um  sonho  que  pode  funcionar,  mas  depende  muito  de  investimento  e  de

capital”. (2016).

Na ativa com aproximadamente sete projetos musicais, basicamente tendo o  rock and roll

como tônica principal, Sílvio e demais integrantes da Karne Krua lançaram o disco ‘Bem-vindos ao

fim do mundo’ no formato vinil. Foi uma das formas de celebrar 30 anos de atividade no punk. 

Em relação à venda das duas mídias, “hoje um LP que eu vendia por R$ 10, é vendido por R$

40. O CD passou a perder preço e a maioria dos LPs que eu tenho na

loja, se estiverem novos, mesmo usados, provavelmente terão preço

maior do que o CD. É onde entra a questão da retomada do vinil,

sendo que na Freedom nunca deixou de vender vinil. Sempre teve

espaço  aqui  e  sempre  esteve  à  venda.   Em  um  momento  esteve

boiando, à deriva mesmo, porque ninguém sabia pra onde ia. Tinha a

questão  da  manutenção  das  aparelhagens,  das  agulhas  e  dos

equipamentos  de  som.  Ficaram  baratos  porque  não  tinha  mais

saída”.  Mesmo assim “sempre  vendia  algum vinil,  mas  era  muito

pouco em relação ao que a indústria do CD tava proporcionando.

Coisa que nunca tinha saído em vinil no Brasil estava chegando em 

 CD. Depois a internet e depois a queda da venda de CDs, até o desinteresse total, e aos poucos, bem

pouco, começou a busca pelo vinil, há uns 10 anos”. 

O público da loja são os mesmos jovens de 20 anos atrás, que se mantêm fiéis ao vinil, “e

garotos de 13, 14, 15 anos que não presenciaram isso, ou presenciaram através de seus pais. […] O

público novo que foi chegando achava muito diferenciado entrar numa loja e comprar um LP dos

Beatles ou dos Rolling Stones. Parecia até uma coisa cult. E todos esses que fizeram isso o fazem até

hoje. Aqueles que permaneceram comprando vinil, realmente amavam o vinil. E essa garotada que

chegou é essa mesma garotada que vai se tornar os futuros veteranos do vinil. Acho que tiveram um

desgosto tão grande com a cultura do CD, que viram no vinil a beleza em todos os aspectos: arte
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gráfica, a cultura de pegar um pick up, de pegar o disco e colocar ali pra escutar, é uma coisa muito

bacana na cabeça nova geração que tá consumindo vinil. 

É  a  cultura  de  um  ato  que  envolve  uma  coisa  mais  artística.  O  CD  parece  uma  coisa

descartável. Desde quando apareceu. As pessoas perguntavam: ‘Isso aqui vai durar quanto tempo?’,

Já nos primórdios dos primeiros CDs. Eu via essa dúvida nas pessoas. Quando a gente começou a

pegar CDs nacionais e importados com fungos. Eu tinha LPs aqui desde os anos 60, perfeitos, e CDs

com pouco tempo já apresentavam fungo. É uma coisa que vai se decompor como o tempo. Tem uns

que se acabam em curto espaço de tempo que a gente nem entende. Um amigo, Adelvan (Kenobi),

pegou uns CDs dele de uma coleção com um fungo diferente. Ele nem usava. Muito bem cuidado e

guardado. Ele mandou fotos para a gravadora e nem a fábrica conseguiu explicar. Corremos o risco

de todos os nossos CDs estejam ruim. Em muitos CDs europeus, eu não sei se tem a ver com o clima,

apareceu fungo. Tem algo bem estranho nessa química aí.” 

Sílvio diz que vende mais CDs em promoção. “E os importados, que continuam mais caros e

mais difíceis de vender”. Vende para fãs e colecionadores. “Fazendo uma estatística por alto, de três

meses pra cá, se eu vendi 500 discos, 100 foi CD. E vendi muitos em promoção ‘compre 4 leve 6’, ou

7, ou CDs que chegam mais baratos e entram direto em promoção. 
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Neno Som

José Dalvo dos Santos se considera um pequeno comerciante do mercado de Aracaju. “Eu

praticamente herdei de meu pai, em vida, parte do negócio dele, no ano de 2003”. Neno começou a

trabalhar com venda de discos com seu Quirino, lá no Armarinho Sol. “Foi no ano de 1979. Eu t inha

dezoito anos e já gostava de música. Meu pai negociava com vinil e outras miudezas de armarinho.” 

Nessa época o reflexo de vendas em Aracaju era o da indústria nacional. Reunindo todas as

modalidades de mídia gravada, foram vendidas 52,6 milhões de LPs só no Brasil. “A vendagem de

discos  naquela  época  e  no  início  dos  anos  80  era  muito  boa.  Vendíamos  até  em  atacado  pra

comerciantes do interior de Sergipe.” (Vicente, 2002, p. 53).

Neno trabalhou lá até o momento em que pediram o imóvel de volta. “Fechou um pouco antes

dos anos 90. Depois reabriu na pç Olímpio Campos, mas como ele tinha outra família, não pude

trabalhar com ele nessa loja. Uns 10 anos depois ele alugou um ponto comercial e me chamou pra

administrar, vendendo discos. Esse aqui. Pouco tempo depois fizemos um acordo em mercadoria, e

eu fiquei com o ponto. Ele me passou a mercadoria pra começar, mais ou menos em 2003 ou 2004,

por aí. Até esse período a loja era dele. Mercadoria, o ponto e tudo. Depois eu assumi aqui”. Foi

literalmente um negócio de pai pra filho, apesar de comercialmente falando o mercado do vinil,

nessa época, nem constar nos relatórios da ABPD, e o mercado de CD já amargar perdas mundiais.

Em 2003 houve uma redução de 9,9% nas vendas, pelo quarto ano consecutivo, no varejo mundial. 

 No Brasil a queda foi de 17%. Quer seja internacional ou nacionalmente, a pirataria de CDs musicais

foi “fator predominante nas performances negativas de 200366.” 

A Neno Som fica numa das ruas mais movimentadas de Aracaju, a travessa Otacílio Oliveira,

ao lado da única rampa externa do Mercado Albano Franco. Funciona de segunda a sexta das 8 às 17

e  sábados  e  domingos  das  8  às  12.  “Além de  negociar  com vinil,  vendo  também  CDs  e  DVDs

66 Relatório ABPD de 2003. Disponível em: http://www.abpd.org.br/home/numeros-do-mercado/. 
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originais, e faço cópia de música para pen drives e cartões de memória, que é que hoje vendo mais”.

Essa modalidade de venda é similar às cópias em k7 populares dos anos 70 aos 90. 

Para Neno as boas notícias do mercado fonográfico que identificam o aumento nas vendas de

vinil em nível mundial ainda não passou por lá. “Não está essas coisas todas. Aqui a venda de vinil é

fraca. Pra você ter uma ideia, atendo entre vinte e trinta pessoas por dia pra gravar música em pen

drive ou em cartão de memória. E o vinil eu vendo pra

colecionador ou pra decoração. Principalmente aqueles

coloridos. 

Meus principais  clientes são os colecionadores,

que procuram mais discos de  rock ou  reggae. Alguns

anos  atrás  aparecia  mais  gente  oferecendo.

Principalmente LPs mais vendáveis, que são os de rock.

O mercado de vinil vem caindo por que a mercadoria

está  escassa  e  isso  dificulta  a  negociação”.  Sobre  a

reposição do acervo, disse que “compra de quem vai lá

na  loja.  Geralmente  através  dos  fregueses  que

informam uns aos outros. Eu vou na casa das pessoas

ou elas trazem aqui.  O que mais chega é MPB, trilha

sonora de novela, coletâneas e mercadoria que vendeu

muito por aí, como discos de Roberto Carlos e Xuxa.”
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Mercearia e Papelaria Tem de Tudo um Pouco

No meio da placa defronte ao estabelecimento lê-se ‘Compra e troca disco de vinil, cerveja

gelada, refrigerante e materiais hidráulicos e elétricos’. Fica na parte alta do bairro Santo Antônio a

mercearia do sr. Zacarias, na Expedicionário Pedro Hilário, 47, uma rua curta que termina numa

pracinha arborizada. Estava escalado para entrevistas desde o início. Comprara lá uma vez apenas,

uma reedição dos Mutantes67. 

A princípio não queria conversa, mas como não tinha seu telefone, fui à sergipana mesmo.

Argumentei que apenas conversaríamos, mas com o gravador ligado. Eu argumentei adaptando um

dito popular, “mas seu Zacarias, um copo d’água e uma entrevista não se nega a ninguém!” Ainda

relutante, emendei, “E, afinal de contas só, o senhor sabe o que o senhor viveu! Por exemplo,” e

apontei aleatoriamente para uma boca de alto-falante pendurada no teto da mercearia, “a história

daquele  ‘bicho’  ali  só o senhor deve saber.  Ainda funciona?”.  Seu Zacarias foi  desarmado nesse

momento. “Esse aí  não funciona mais não. Foi da época que meus pais tinham serviço de alto-

falante  nos  bairros.  A  gente  pendurava  nos  postes  de  

 energia e distribuía pelo bairro”. Pronto, entrevista iniciada. Mas eu não estava preparado para a

resposta  sobre  o  alto-falante,  que  ele  me  disse  ter  pertencido  ao  pai.  “Tínhamos  um  estúdio.

Colocávamos pra tocar Ângela Maria, Ivon Cury, entre outros. Era no bairro 18 do Forte. A gente

cobrava pro povo entrar. Isso foi em 1945. 1950. Eu sou de 1939. Quando eu nasci meu pai já era

dono dessa empresa”, e disse o prefixo: “Serviço de alto-falantes Estrela, falando ao céu dos bairros e

adjacências. Nessa época era uma mega empresa”. Essas empresas foram as antecessoras do rádio, e

no início, também seus auxiliares na veiculação de informações para as massas das cidades. “Era um

serviço de divulgação. As lojas do comércio pagavam para anunciar seus produtos novos. E tocava

música também. Fazia alvorada às 5 horas. Tocávamos o prefixo da Estrela e depois as músicas que

as pessoas pediam. Era como se fosse uma rádio do bairro. A gente sobrevivia com esse serviço de

várias formas, até anúncio de papagaio desaparecido, carteiro que não encontrasse o endereço, a

67 Os Mutantes, 1969, reedição Baratos Afins / Polygram, 1984.
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gente chamava o destinatário pra pegar a carta no estúdio. A rádio Difusora já existia, mas poucos

tinham aparelho em casa.”

Seu Zacarias foi locutor da Estrela. “Na época da morte de Getúlio, por exemplo, o locutor

oficial era eu. Mas sismei, pois eu não gostava de estudar. Aí eles passaram pra meu irmão. De 1954

pra  cá  eles  continuaram,  mas  no

encerramento eu já  tinha me afastado.  Na

década de 60 ainda funcionava. Só no meu

bairro,  o  18  do Forte,  tinham outras  duas

concorrentes:  a  Nossa  Senhora  do  Carmo,

que  ficava  no  bairro  Santo  Antonio,  e  a

empresa  Iara,  que  ficava  na  av.  João

Ribeiro.  Todos  eles  divulgavam  notas  de

falecimento,  anúncios  publicitários  e

tocavam  música  também.  A  agente

pendurava  as  bocas  de  alto-falante  num

mastro de saveiro. Dava pra escutar longe.

Anúncios  de  casamento,  aniversário,

promoções do comércio. Até os pescadores

escutavam  a  programação,  pois,  muitas

vezes voltavam do rio relatando as notícias

que tinham ouvido.”

Com o tempo acelerando a tecnologia

e a massificação e popularização do rádio, foi inevitável, em muitos locais, cair em desuso os serviços

de alto-falante. Mas em algumas cidades ainda é possível encontrar tais serviços. Em Aracaju existe

a Rádio Comércio, que transmite sua programação nos calçadões das ruas João Pessoa e Laranjeiras,

na web, e via “bike som”68.

68 Bicicleta adaptada, com Internet sem fio, retransmitindo diretamente de pontos estratégicos no Centro: terminais de ônibus, 
mercado central, praças e feiras. Fonte: http://cajunews.com.br/radio-comercio-estreia-em-fevereiro-programa-jornalistico-diario/. 
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Perguntado sobre o início de sua relação com o vinil,  seu Zacarias nos disse que sempre

gostou de música.  “Nos anos 70 eu já comprava disco para o meu uso.  Tinham sebos também.

Sempre existiu. Tinha um ali na rua Laranjeiras.” Disse que “de tanto juntar disco, ia trocando e

vendendo. Fiz aquela placa lá fora tem uns 30 anos. Ela estraga e eu mando pintar de novo”. Mora

desde 1979 no mesmo endereço.  “O ponto de referência é a TV Atalaia, canal 8. Fica quase em frente

a entrada da emissora”. Diz que está se aposentando da venda de discos. Já vendeu alguns lotes dos

mais de 2000 discos que chegou a ter. “A última vez vendi pra Natan uns 1500 discos de uma vez só.

Ele deu duas viagens com o carro dele. Restam uns 500, 600. Meus discos vendo a partir de R$ 10”.

Sobre os novos tempos, disse que “muitas pessoas estão comprando aparelho pra usar vinil

novamente. Quem vem procurar disco aqui é tudo da velha guarda. Menino novo vem pouco, mas

quando vem procura disco de rock. Eu não gosto de rock. Minha música é Carlos Galhardo, Orlando

Silva, etc. Aqui eu vendo bebidas, refrigerante, água, som antigo, peças de decoração, máquinas de

costura antiga, chaleira e peças de material hidráulico”. 

Entrevista  concluída,  fui  ao  garimpo  novamente  no  acervo  do  seu  Zacarias.  Dessa  vez

comprei-lhe o segundo LP do Cartola69. Mas, para minha total surpresa, sai também com o nome e a

foto  da capa deste livro.  No meio  do garimpo,  ao pegar  um álbum com discos 78 rotações,  fui

surpreendido pela segunda vez naquele par de horas. Desde 2006 o nome ‘A Feira do Disco’ era o

título do meu livro sobre o tema. E lá estava: estampado no frontispício de um álbum 70 contendo

discos 78 rotações, a arte gráfica de uma antiga loja: ‘A Feira dos Discos',  para venda de discos

usados,  no  Centro  do  Rio  de  Janeiro.  Anunciava:  ‘Atendo  chamados  para  avaliações  sem

compromisso. A domicílio. Discos populares – Clássicos – Compro. Rua São José, 67’. 

Aceitei essa aleatória sincronicidade, e adotei o nome sugerido pela boa sorte. ‘A Feira dos

Discos’ passou a ser o nome deste livro. Já a foto da capa, bastou olhar para o teto da mercearia para

saber que lá estavam representados vários elementos da passagem do tempo. Além capas de discos

de  várias  épocas,  toda  sorte  de  quinquilharias  e  penduricalhos  amealhados  nas  últimas  quatro

décadas. Relógios parados, lampiões, ventiladores, imagens de santo, LPs sem capa, um par de alto-

69 Discos Marcus Pereira, 1976. 
70 Álbum feito em papel madeira, confeccionado pela Fábrica de Álbuns Henrique Berkovitz & Cia Ltda, localizada na rua Matipó, 110,
do Rio de Janeiro.
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falantes inativos, e até um adesivo da campanha presidencial de Lula em 2002, pôster do Chacrinha,

lâmpadas coloridas, a velha placa escrita ‘não vendemos fiado’, e outra que dá a pista de há quanto

tempo seu Zacarias lida com o comércio, onde está escrito ‘70 anos de tradição.’ 
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Roots Rock Cia.

Paulistano  de  coração  corintiano,  Ricardo

Nunes Miúra nasceu a 29 de junho de 1979 na terra da

garôa.  Filho  de  mãe  sergipana,  poucos  anos  depois

que nasceu voltaram a morar em Sergipe. Através de

uma fita k7 deu seu primeiro passo rumo ao rock and

roll. “Foi em 1991. Eu trabalhava com um amigo que

um dia chegou e me perguntou ‘Pô,  você  não curte

nenhum tipo de música?’, ai eu ‘é velho, eu não gosto

muito não’. Ele me passou uma fita do Guns n' Roses”.

China  lembra  que  “naquela  época  meu  amigo,

Marcos, fazia pastéis e eu ajudava ele. Não tinha nem

o nome da banda. Só tinha assim: ‘Guns’. 

Quando  eu  escutei  perguntei  “que  banda  é

essa?”.  “Guns  and  Roses,  véi”.  Daí  eu  fui  atrás  de

conhecer  mais  sobre  a  banda.  Naquela  época  eu

gostava muito de revistas e posters de quadrinhos, foi

quando eu  tive  o  primeiro  contato  também  com  revistas  de  rock.  A  antiga  Top  Rock.  Quando

conheci a banda tive acesso a outras bandas. O Nirvana e o Metallica. Conheci outras pessoas que

gostavam daqueles sons. O primeiro contato com música foi via fita k7.” 

Pouco tempo depois viria o vinil. “Eu fui passar uns dias na casa de um primo. Chegando lá,

nos discos dele tinha um LP do Iron Maiden, ‘Number of the beast’. Acho que foi o primeiro contato

mesmo, de pegar em disco. Ai eu pedi pra ele tocar. Tocou ai eu disse ‘Putz cara, maravilha de som!’
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 Foi quando ele me indicou a Lokáos, na rua Santo Amaro, Galeria Lima. Rodei umas dez vezes na

rua e não encontrei a tal da galeria. Só achei porque vi um roqueiro e perguntei ‘Brother, sabe onde

fica a Galeria Lima?’ Ele tava indo lá na Lokáos. Fomos lá. Foi primeira vez que tive contato com

Sílvio, que hoje é dono da Freedom, e comprei o ‘Apetitte for Destruction’, do Guns n' Roses”. 

Começou a comprar vinil mesmo sem ter vitrola. “Eu tinha uns 16 anos. 1992. Naquela época

tudo era mais difícil pra qualquer tipo de coisa. Principalmente a um toca disco né? Quem tinha toca

disco e videocassete eram pessoas com mais dinheiro. E eu tinha um toca fita. Na minha rua mesmo

só existiam duas pessoas que tinham toca discos. Eu comprava os discos e umas fitas virgens na

antiga Rua 24 Horas. Era o lugar mais barato. Comprava aquelas TDK, ou BASF vermelha. Aí eu

comprava o disco, levava na casa do meu vizinho, que tinha um daqueles aparelhos 3 em 1, e pedia

pra ele passar pra fita. Dai eu ouvia a fita e guardava o disco, pois não tinha onde escutar. O toca

disco era um sonho naquela época.” 

Era  cliente  de  quase  todas  as  lojas.  “Todo  mês  comprava  7,  8  discos,  principalmente  na

Lokáos e na Br Records. Sem ser essas duas lojas de rock, eu comprava na Aky Discos, no Riomar e

em outras lojas perto do mercado. Uma na subida da Oswaldo Aranha. Essa ficava numa garagem.

Outra saindo da rodoviária, perto de Quirino, do lado esquerdo, tipo sebo. Ele vendia novos mas

você podia trazer seus discos usados e trocar por novos. Troquei muito disco com aquele cara. Era

um coroa, branquinho, cabelo meio grisalho. Gente finíssima. Pegava lançamentos. Peguei um do

Iron Maiden, ‘Real dead one’. Fui na Aky Disco e tava um absurdo. Era cruzeiro na época. Ele me

disse pra levar dois discos. Fui em casa de bicicleta, peguei uns três discos dos Titãs. Ai levei. Os

discos todos impecáveis. Eu acho que ele passava até como novo. Enreguei esses discos, voltei uma

mixariazinha e peguei o Iron Maiden lá. Lançamento!” 

Além das lojas de LPs novos, frequentava os sebos também. “Quando comecei  a comprar

discos, tinha um rapaz aqui no João Alves que vendia discos atrás do Gbarbosa e na casa dele. João

Carlos. O rei do disco. Quem tinha mais disco e sabia de muitos assuntos ligados à música, tanto de

rock quanto  de  MPB,  jazz,  qualquer  música,  o  entendido  era  ele.  Aí,  eu  era  muito  moleque,
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trabalhava fazendo pastéis, geladinho, limpava quintal de vizinho. E todo dinheiro que eu pegava,

tudo que eu pegava eu levava – pausa para risos gerais, amplos e cúmplices, antes da conclusão da

frase – pra esse camarada, o Negão.” 

A casa de João era mítica. Sem dúvida, um templo dos adoradores de vinil. “Ele pregava os

discos na parede e tinha os expositores. A casa dele toda era de disco. E os melhores discos ele

escondia, ou no guarda-roupas, ou embaixo da cama dele. Tinha dias que eu chegava lá 9 da manhã

e saia 16h30, 17h00 da casa dele, pra ele poder me mostrar algumas das coisas de dentro do guarda-

roupas. Eu ficava na ansiedade de ele me chamar pra ver as pedras preciosas que ele tinha guardado

lá ou debaixo da cama dele: Elvis. Muito Elvis. O que você imaginar de MPB, raros mesmo! E assim:

ele não colecionava mas sabia os discos que eram bons. Mas tinha que ter muita conversa com ele

pra chegar nesses discos. 

Tirando ele, o Gordinho. E um galego, que era amigo do Zezinho. Fui muito na casa dele. Era

uma sala menor que essa. Você chegava lá e encontrava muita coisa nacional lá. Titãs, Engenheiros.”

Dai  por diante  conseguiu uns 300 LPs,  até  que surgiu o CD e toda febre  pela troca de mídias.

“Muitos discos eu doei, outros eu vendi na Lokáos. Levei alguns pra São Paulo, quando fui morar lá

em 1995. Fiquei três anos e meio lá. Nessa época eu trabalhei na Galeria do Rock, na Rock Mania. Ai

passei meus discos todos e nesse meio tempo eu voltei pra Aracaju, em 2000, quando decidi abrir a

loja. Eu já vendia disco. Eu sai daqui em 1995. Entre outros shows, peguei o do Ozzy no Monster of

Rock. Voltei pra cá em 1999. Mas a minha loja eu só abri em 2002. Essa loja já tem 15 anos. No

mesmo local. O mesmo piso. Só vendi disco aqui. Só vendi fora quando teve o Encontro dos Amigos

e Amantes do Vinil. Finado João é que me chamou pras duas primeiras. Na primeira não consegui

transporte e na segunda eu esqueci. Só fui na terceira edição.” 

Começou a Roots vendendo CDs. “Em 2002 o vinil ainda tava extinto. Eu tive uma visão de

trazer meus discos de São Paulo porque eu não queria jogar fora, pra dizer a verdade. Tinham valor

sentimental e tudo mais. Eu trouxe. E expus aqui, tanto que eu vendia a R$ 5, R$ 10. Em 2007 ou
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 2008 me despertou a vontade de colecionar novamente. Pra mim. Ai fui à caça novamente. Ainda

bem que nessa época o pessoal não queria muito disco. Deu pra fazer uma coleção bacana. Juntei

uns 2000 discos ainda. E hoje, pra mim cara, o disco se for competir com Mp3 a gravação, ainda

perde muito. Muita gente pede pra passar do CD para o pen drive. Mas o vinil competindo com o CD

original,  a  saída do LP é melhor.  Hoje procuram mais LP.  E o que me surpreende é que quem

procura vinil são jovens. Aqui na minha loja o público é mais jovem. Pela internet eu vendo pra

pessoas mais maduras. Mas pessoalmente a maioria do público é de mais jovens.” 

Sua reposição de acervo é basicamente pela internet, ou em viagens ao interior do estado e

“quando  alguém  aparece  aqui  propondo.  Ai  compro  o  lote.  Faço  algumas  doações  também  do

excedente. Mas compro mais pela internet.” É bastante otimista quanto ao retorno dos LPs. Disse

que “a salvação hoje para vinil é a internet, e o vinil hoje talvez seja a salvação da música. Porque

sinceramente eu não sei como os artistas sobrevivem com a pirataria. Nada contra o download. O

acesso é facilitado. O problema todo é esse: tem pessoas que só gostam de escutar. E existem pessoas

que gostam de ter o material. Que é o que o vinil traz. Ter o material bruto, a música em estado puro.

Ser colecionador daquilo. Ser fã e ter o material deles. O cara diz que tem todos os discos do Tim

Maia e me mostram um pen drive. Realmente tem, mas valor só o vinil.”

Em sua loja  vende mais  pela  internet,  estimando suas  vendas  em 70%. “A média é  essa

mesma. O que não ajuda é o valor dos Correios. Só envio por Sedex ou PAC. E sempre coloco o valor

do vinil no seguro. Pois se tiver um extravio o seguro cobre. Não é justo você comprar R$ 50, R$

100,00 e perder.”  Além dos discos, na Roots você pode encontrar camisas, botons, patchs, tocas,

bonés.  Tudo  relacionado  ao  rock.  “Mas  minha loja  engloba  mais  o  rock.  CD de  rock.  Fazemos

gravações de DVDs e DVDs originais também. Vendo pela internet através da página da loja no

Facebook. Não tem erro como chegar: Galeria Graziela, loja 24. Funcionamos de segunda a sexta da

8 às 18h e sábado das 9 às 14h00. No Facebook71 basta fazer pergunta que a gente responde.” 

71 Facebook da Roots Rock & Cia https://www.facebook.com/RootsRockCia/?fref=ts. 
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Toca do Vinil 

Fazendo jus ao nome, mede 2,2 x 4 m a loja de discos do Irmão Gilvan, como é chamado por

todos  os  seus  clientes  o  alagoano  Gilvan  Ernesto  de  Holanda.  É  pedreiro  de  todas  as  horas,  e

construiu ao lado de sua residência sua Toca do Vinil, no ano de 2002, na av. Coletora, nº 1006,

conjunto Fernando Collor, a poucos quilômetros da loja do China. “O ponto de referência pra chegar

sem erro é o mercado municipal José Garcez Vieira. Fica uns 500 metros depois.” 

Nasceu em Arapiraca no ano de 1957 e ainda adolescente se interessou por música. “Meu

irmão mais velho, Aderval, chegou cantando e dançando música de Jerry Adrianny. As músicas que

ele cantava eu ouvia pelo rádio também. Na época era Jerry, Roberto, Wanderley Cardoso, sempre o

maior sucesso. Ele chegou cantando aquelas melodias e achei bonito e fui me ligando em música.” 

A morte precoce dos seus pais levou-o a trabalhar bem cedo. “Lá em Arapiraca, seu Antides

Tomás de Aquino, dono do Parque de Diversões São José, me convidou pra trabalhar com ele.”

Gilvan trabalhou com música e viajou muito. “A gente andava de cidade em cidade, abrilhantando as

festas com aparelho de som. Como ele não tinha locutor, me chamou. Curioso que era, ouvindo

música e os locutores da época, fui me adaptando e imitando um e outro locutor.” E deu certo já no

início. “Era mais ou menos 1970, por aí. Fui me ligando nisso e trabalhei uma porrada de anos no

parque, viajando por várias cidades de Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco.” Seu Antides faleceu,

e pouco tempo depois  Gilvan foi  trabalhar com o pernambucano Mário,  dono de outro parque.

“Ocupei  diversas  funções  em uns 4  anos.  Trabalhava em outros  aparelhos,  na  pipoqueira,  e  na

locução. Tocava tudo. Trabalhava com uns 100 discos. O dono me autorizava a comprar discos dos

sucessos da época.” Vez ou outrs era autorizado a renovar o repertório. “Quando não tinha condições

de comprar em um lugar, comprava em outro que a renda desse melhorzinha. Comprava três ou

quatro discos de vários cantores. E assim a gente formou uma discoteca bem legal.” Mas eu Mário

viria a falecer nesse meio tempo, e a viúva vendeu todo equipamento de som. “Eu tive que viver a

minha vida. Depois disso, já conhecendo a palavra de Deus, vim morar em Aracaju  em 1998.” 
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A experiência no trabalho com LP fez com que ele continuasse comprando, e pouco tempo 

depois começou a vender. “Chegava alguém me oferecendo discos eu comprava. Na época trabalhava

como técnico de fogão, ventilador, panela de pressão, etc. Mas não me afastei dos discos. Continuei 

comprando e vendendo.” Nessa época Gilvan morava no conjunto João Alves. “Eu vendia em casa e 

no fundo do mercado, próximo ao GBarbosa. Comecei vendendo na feira entre 2000 e 2002. Vendi 

primeiro ao redor do mercado. Botava os LPs no chão e quando o sol esquentava mudava de lugar .” 

Depois disse, “me deram um local dentro do mercado. Montei minha bancada pra conserto de 

eletrodomésticos e os discos. Inclusive do jeito que o saudoso João colocava os dele em casa 

(pregava os suportes para expor os LPs na parede da sala) eu colocava os meus lá no mercado.”

Depois disso foi morar no endereço atual. “Fiz ao meu modo e atendo aqui todos os meus

clientes.  Gente de todas as idades. Os mais jovens procuram  rock e o pessoal mais velho procura

músicas mais antigas. Mas os mais jovens que vem mais. Quem quiser fazer contato, é só ligar e

marcar horário, pois como trabalho na construção civil, e não tem quem fique aqui, fica fechado às

vezes. Mas quando estou sem trabalho certo, fico direto aqui”. Podem arriscar a viagem ou ligar para

o telefone (79) 98864-7008 e agendar uma visita. Seu estoque de vinil é reposto com aquisições que

lhe ofertam lá mesmo, ou na concorrência, como no Gordinho ou em seu Quirino. Revende os discos

a preços variados, mas no geral bem baratos. “Tem disco de R$ 0,50, R$ 1,00, R$ 3,00 R$ 5,00, até

uns mais caros. Mas são poucos. Discos fortes de venda são os de rock e forró antigo também. Ary

Lobo, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro.” 

Sobre o comércio de discos, disse que “desde 2006 o vinil caiu. Como agora também teve uma

caída. Eu até falei pro Gordinho comprar minha discoteca toda. Lá eu não tô vendendo nada. Tem

sido devagar pra tudo. A gente analisando bem, as portas se fechando aí. Um desemprego terrível.

Eu mesmo não desanimo. É como está escrito na palavra de Deus: ‘há um tempo para todas as

coisas’.” 
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3.3 Sebos de livros e discos

Sebão do Fumaça

Desde  1989  compro  livros  e  quadrinhos  com

Fumaça.  Mais  recentemente  começaram  a  aparecer

vários  discos  de  vinil.  Quando  comecei  a  comprar,

Fumaça  ocupava  duas  bancas  no  início  da  rua  Santa

Rosa,  antes  da  reforma  realizada  pela  prefeitura  de

Aracaju entre 1998 e 2000. Uma das bancas era ocupada

pelas  filhas,  que  vendiam  roupas  coloridas  e  baratas,

sempre na promoção. Na outra, seus filhos mais velhos

vendiam revistas em quadrinhos e livros aos montes, na

parte de cima, e dentro, um tesouro. Mais quadrinhos e

revistas  pornográficas  que  se  não  tivessem  sido

guardadas direito pelo último cliente, poderiam cair ao

abrir  a porta,  religiosamente trancada. Tudo comprado a bem menos da metade dos preços nas

bancas  de  revista.  Nessa  época  nada  de  discos.  Depois  que  passou  a  ocupar  os  dois  boxes  no

mercado Albano Franco, Fumaça deixa no expositor apenas meia centena de discos no Sebão do

Fumaça. Fui em sua casa, ali pertinho, na av. 7 de Setembro, onde armazena seu estoque, e vi mais

umas duas centenas, em meio a uma quantidade muito maior de livros e revistas. 

Está na atividade comercial  há mais de 60 anos.  Nasceu José Evangelista dos Santos, na

cidade de Aquidabã, localizada no agreste sergipano. “Comecei a trabalhar em 1956, vendendo nas

feiras de Aquidabã e de Itabi. Vendia cordel, livro de bolso, cowboy, livros e revistas. Nasci em 1938,

o ano da morte de Lampião.” 
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Tempos depois passou a levar discos de vinil para negociar. “Comecei nas feiras do interior.

Dia de segunda-feira era em Aquidabã. Domingo em Graccho Cardoso e sábado em Itabi.” Trabalhou

por um período curto operando o sistema de alto-falantes da prefeitura de sua cidade. Nos disse que

“lá tinha bastante disco. E outras pessoas vendiam nas feiras. Eu comprava, vendia, trocava, quando

dei fé tava com um montão. Sem esperar. Naquela época a venda era muito boa.” 

Quando veio morar em Aracaju, no ano de 1976, “comprei uma casa no 18 do Forte e vendia

disco ali perto do prédio do INSS, no cruzamento das ruas Santa Rosa e Carlos Firpo. Sempre vendi.

Vendia pouco mas nunca parei de vender, desde essa época. Nesse endereço da Santa Rosa fiquei até

quando o Mercado foi reformado. Depois vim ocupar esse lugar que ocupo hoje.” 

Fumaça atende seus clientes de segunda a sábado, para vender livros, revistas e LPs, nos

boxes 26 e 46 do Mercado Albano Franco. “Aqui eu já tive muitos clientes à procura de raridades.

Wellington  Magueira  antigamente  vinha  aqui.  O  professor  Luiz  Antonio  Barreto  também.

Professores, advogados e juízes procuravam livros raros, revistas e LPs também. Mas hoje tem pouca

procura, tanto livro quanto disco. É por causa da internet. Qualquer música você encontra lá. Livro

também. Mas os sebos em Aracaju, nos dias de hoje estão sofrendo. Tem mais ou menos uns 5 anos

que a gente só faz isso aqui por hobby, porque gosta.”
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Dinossauro Universo Cultural

O prédio de dois pavimentos é próprio.

O andar de cima foi alugado, e o salão térreo é

ocupado  pelos  milhares  de  livros,  revistas  e

discos  de  vinil.  Material  amealhado  em  duas

décadas  no  negócio  de  sebos.  E  não  para  de

chegar. Doações de livros e revistas de todos os

tipos.  Dá  pra  dizer  com  certeza:  é  o  maior  da

cidade, em termos de quantidade de material à

venda e espaço. 

Sua proprietária,  Dona Didi,  Maria Élida

Santos,  nasceu  em 21  de  fevereiro  de  1940,  na

cidade de Capela, e pouco tempo depois foi morar

com seus pais em Aracaju. “Eu me criei aqui. Eu

não sei se foi 44, 45 que meu pai veio pra Aracaju. Eu era pequenininha.  Meu pai era pedreiro.

Éramos 11 irmão, mas morreram dois. Meu pai morreu aos 53 anos, de derrame. Eu já trabalhava no

estado como professora.” Passou a sustentar os irmãos pequenos e sua mãe. “Ela sofreu muito, mas

venceu.  Todo  mundo  estudou.  Eu  sofri  muito  também.  Estudei  na  Escola  Normal,  depois  fiz

contabilidade, fiz o pedagógico, fiz o admissional e licenciatura curta, que nem foi aproveitada. Perdi

tempo e nem aumentou meu salário.”

Conheceu Bomfim na juventude, entre os anos 50 e 60. “Mas nós não tínhamos afinidade. Foi

numa associação do Exército que meus irmãos frequentavam. Íamos todos, irmãos e primos pra

associação.  Os  homens  a  jogar  bola  e  as  meninas  a  assisti-los.  Conheci  Bomfim  lá,  mas  não

conversava muito com ele.” Se reencontraram alguns anos depois, nos anos 80. 
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“Lembro como se fosse hoje. Eu vinha do Huteba e quando virei a esquina ele tava escorado

na coluna do prédio onde trabalhava como fotógrafo, no jornal Correio da Manhã. Passei e ele disse

‘Ô moça, não tá me reconhecendo não?’. Começamos a conversar. Nessa época ele já era desquitado

e  eu  não  era  casada  ainda.  Ficamos  conversando  uns  quatro  ou  cinco  meses  mas  depois

desconversamos e paramos de nos encontrar.”  Se reencontraram novamente apenas vários anos

depois. 

“Quando a coisa tem que acontecer, acontece. Meu caminho era de casa pra igreja da Catedral.

Como  ele  era  fotógrafo,  fazia  vários  casamentos  e  batizados  era  fácil  demais  de  nos

encontrarmos. Numa noite quando saí ele tava lá. Foi no ano de 1990. Nessa época ele estava

saindo do Cinform. Comprou um carrinho de caldo de cana e se instalou na esquina defronte ao

Cinform, que nessa época ficava na rua Laranjeiras. Logo depois ele comprou um bar e depois

dele insistir, fui trabalhar com ele, mesmo meus irmãos não gostando.” (2016).

Abriram  um  bar  na  pç.  Olímpio  Campos,  e  pouco  tempo  depois  ocuparam  o  antigo

restaurante Cacique Chá. “Na época ficamos lá por conta da Secretaria de Turismo, que liberou pra

gente. Depois de vários inquilinos, o último não pagou as contas de água e luz e abandonou o local

depois  que  cortaram.  Daí  o  dono  do  ponto  vendeu pra  Bomfim.”  Custou-lhes  um carro  e  uma

compensação em dinheiro. 

“Já estávamos há mais de seis meses trabalhando lá sem energia e água, que a gente puxava do

nosso bar que ficava defronte ao Cacique. De lá trazíamos caldeirões com comida, a louça limpa

e tudo mais, depois levava pro bar pra lavar. Até que em dezembro de 2009 a Secretaria de

Saúde proibiu de vender comida lá por causa disso. Tentamos resolver água e luz mas estava

muito caro. Mas ainda assim conseguimos ficar lá, sob autorização da administração do prefeito

Gama, vendendo água mineral e coco, até que Marcos, um amigo do Bomfim, deu a ideia pra

ele botar livros pra vender na lanchonete do Cacique Chá. Ele aderiu ao PDV do Banco do Brasil

e abriu uma banca de livros usados. Ele falou assim pro Bomfim: ‘você está perdendo o maior

espaço aqui no Cacique Chá. Dá pra você botar livro pra vender’. Bomfim disse que não queria,
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 porque ‘você vende aqui vizinho, por que eu vou botar livro?’ ‘Livro você vende em qualquer

lugar. Ponha amanhã aí pra ver se você não vende’. Ambos tínhamos livros e botamos lá. Rapaz,

não deu outra! Foi três dias vendendo, mas quando o pessoal começou a passar que viu os

livros, foi gente a pé e de carro a entregar caixas e mais caixas de doações. Eram mais doações

do que vendas. Encheu o salão do Cacique Chá.” (2016).

A  reforma  do  Cacique  Chá  estava  marcada  para

iniciar em 2005. mas ficaram até 2009. “Vendíamos livros e

discos.  Depois  que  pediram  o  prédio,  alugamos  um

apartamento,  mas não dava.  Daí  alugamos a  casa  na  rua

Santa Luzia e pouco tempo depois já tava tão cheio de livros

que tivemos que alugar a casa na rua Estância. Ali foi que

encheu de livro e disco.” Quem conheceu as lojas, uma bem

próxima da outra, no L feito entre a rua Santa Luzia e a rua

Estância, sabe muito bem do que Dona Didi está falando. 

“Lá tinha muito livro e disco. Não tinha mais

local pra arrumar. Só pisava em livro. Quando

eu  saia  da  Santa  Luzia  pra  lá,  eu  arrumava.

Mas eram quatro  salas  mais  o  corredor  e  eu

não dava  conta.  Depois  que mudamos  vimos

que perdemos muitos discos e livros por causa

do  cupim.  E  pra  mudar?  Depois  que

compramos  a  casa  na  rua  Divina  Pastora,

passamos a economizar com o aluguel e fechamos na rua de Estância pra reformar o novo

ponto. Mandamos várias caixas de livros e discos. Na mudança a gente viu que muitos discos e

livros estavam comidos por cupim que infestavam o prédio. Foram várias viagens com a Kombi

de um amigo de Bomfim lotada de livros e discos infestados de cupim.” (2016).

Mas Bomfim não viu  a  mudança  acontecer.  Faleceu  alguns  meses  antes  da  conclusão  da

reforma no prédio novo. Infarto. “Ficamos juntos até quando ele morreu, em 2013. Foram 23 anos

juntos. Ele foi casado três vezes e teve um filho com cada uma delas. Nós não tivemos filho. Bomfim
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me disse uma vez, ‘Quando eu morrer jogue tudinho na maré’. Mas pela memória dele, daqui eu só

saio quando Jesus me levar.” 

Sobre as vendas de LPs, disse que “estão ótimas, estou vendendo bem mesmo, muito

melhor desde quando começou. Atendo um público bem diversificado. Jovens e adultos.” Dona Didi

pratica preços bem populares. “Temos disco a partir de R$ 1. Mas tem mais caros também. Temos

aqui mais ou menos uns 3 quase 4 mil. E livro tem mais de 5 mil. Os livros custam entre 3 e R$ 60.

Quem chega com disco eu compro. E recebo doações de disco. Estou aqui a pelo menos três anos e

alguns  meses.  Dona  Didi  ainda  não  vende  pela  internet.  Atende  seus  clientes  no  Dinossauro

Universo Cultural, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta, no nº 928 da rua Divina Pastora, trecho

logo após o cruzamento com a av. Pedro Calazans.
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Sebo do Natan

No alto da rua Lagarto, nº 366, no cruzamento com rua

Geru e Beco do Alecrim, abarrotado de livros, LPs, CDs e DVDs,

encontramos o Sebo do Natan. Desde que inaugurou seu acervo

só  aumenta  e  já  está  chegando  no  limite  de  espaço.  Seu

proprietário  é  o  Natan  de  Albuquerque  Viana,  baiano  de

Salvador. Nasceu a 26 de abril de 1953 e mora em Aracaju desde o

ano  2000.  “Compro  vinil  desde  os  18  anos.  Do  meu primeiro

emprego,  meu primeiro  dinheiro  entrei  numa loja  de  discos  e

comprei  um disco de Fernando Mendes,  em 1973.  Nunca mais

parei, e hoje compro e vendo. Na minha coleção tenho uns 6 mil e

aqui uns 4 mil.” 

Começou a vender aqui em Aracaju. “Eu só comprava. Só

acumulava.  E nessas compras,  que era em N. Sr ª do Socorro,

atrás do Gbarbosa, comecei a trocar vinis repetidos e das trocas comecei a vender também lá, nessa

feira, no ano em que cheguei aqui. O pessoal da empresa que eu trabalhava me avisou que todo

domingo,  no  fundo  do  Gbarbosa  lá  do  conjunto  João  Alves  tinha  essa  feirinha,  que  comecei  a

frequentar pois tinha vinil, livros, CDs e DVDs, e lá comecei a vender.

A partir daí comecei a vender de forma mais organizada lá na rua Capela, em um ponto de

20m² vendendo LP, CD e DVDs originais. Migrei daí para uma parceria com meu amigo Quirino,

que já estava no ramo há mais de 40 anos. Ele me chamou pra dividir a loja com ele, coisa que durou

um ano. Pelo fato de lá ter ficado pequeno pra nos dois, eu migrei pra esse ponto que estou agora.

Mas a ideia inicial era eu ficar com o ponto dele. Ele pensava em parar de trabalhar, de vender vinil,

e queria passar pra alguém que mantivesse essa tradição, e me escolheu. Só que ele pensava em ir
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 pra Penedo, ficar pescando no Rio São Francisco com a lanchinha dele e morar com um parente.

Infelizmente esse parente desencarnou. E ele modificou os planos dele de ir pra lá. Continuamos

com a parceria mas já sem essa meta de ele passar a loja pra mim. Daí a loja ficou pequena, eu

comprando muito vinil. Continuamos amigos até hoje. Ele continua lá e não pensa em desistir da

loja.” 

Abriu negócio próprio mais uma vez, em meados de 2014. Tinha “um acervo grande de livros

e discos estocado, que não dava pra armazenar lá no Quirino. Comprava e levava pra um depósito.

Enchi até o teto de material. Era em um quarto do meu apartamento. Tinham três quartos e um

deles transformei em depósito de livros e LPs. Comprei uma locadora com 3500 CDs originais e da

locadora CD Club, que estava fechando, comprei 5000. Tenho um estoque bastante razoável de CDs

e DVDs, livros e LPs.”

Mesmo com tanto, o fluxo de livros e discos não para. “As pessoas que veem na internet a

minha página no Facebook, […] ou os anúncios no site OLX. Ligam oferecendo livros e discos de

vinil”.  Independente disso, eu tenho dois ou três fornecedores fixos de livros e discos. Viajo pra

feiras em outros estados. Recentemente estive em Salvador e trouxe duzentos discos de vinil raros,

rock, pop rock, tudo raro. Geralmente nessas feiras a gente procura selecionar os discos que não se

encontra fácil no dia a dia aqui na cidade.

Atende os colecionadores que conhecem as lojas da cidade. Eu, Quirino Neno, China, são

várias lojas de vinil.  “Esses colecionadores compram de todos nós, e os próprios vendedores de

discos que se abastecem aqui e nas outras lojas. Funciona como uma central de abastecimento de

vendedores e colecionadores.”

Sobre  o  comércio  de  discos,  Natan  está  atento  às  notícias  da  mídia  sobre  o  mercado

fonográfico e faz uma avaliação rápida sobre o comércio local de insumos fonográficos. “Até 3 anos

estava meio parado o comércio de vinil, de repente aparece os filmes, nas novelas, o pessoal tocando

as radiolas retrô, relançadas no mercado. Houve aí um revival do vinil. Então, de 2 anos pra cá a
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 venda de vinil aumentou muito. Nos shoppings já vendem radiola e vinil novo. Com a Polysom

relançando  e  resgatando  discos  importantes  da  produção  brasileira  e  internacional,  houve  esse

revival. Em 2015 e 2016 houve um aquecimento do mercado de vinil.”

Questionado sobre a possibilidade de vendas desses discos novos, Natan fez contato com a

Polysom. “Temos algumas limitações que ainda inviabilizam. Em função do preço. De lá já sai caro

pro lojista. Meus preços são mais acessíveis. Não gostaria de colocar vinil num preço muito alto,

porque não é o objetivo. Mas eu estou tentando conseguir com preço mais baixo. Pra que o vinil

chegue num preço justo. 

A variação de preços da loja é ampla, de R$ 1 a R$ 100. Esses da Polysom já saem da fábrica a

R$ 70,00 e nas lojas do shopping a R$ 100, R$ 120. É um pouco caro pra quem quer colecionar.

Hoje um disco seria justo sair a R$ 20, R$ 25. A pessoal paga normalmente, mas quando o disco

passa de R$ 50 o comprador já vai analisar melhor essa compra. Até R$ 20, R$ 30, a compra é

tranquila. Aqui na loja eu tenho disco de R$ 5, de R$ 3, até de R$ 1. E não é porque custa R$ 1 que o

disco é ruim. É porque não são tão raros e tem em grande quantidade, por isso são mais baratos.” 

No Sebo  do Natan é  possível  comprar  também aparelhos  de  som retrô,  antigos  e  novos,

receivers,  toca  discos,  fitas  k7.  “Temos  livros  novos  e  usados,  de  todos  os  gêneros.  Romances,

direito, psicologia, sociologia, arquitetura, biografias e literatura de autoajuda. Adquiri recentemente

uma livraria espírita. Temos muitos livros a preços bastante acessíveis, e revistas em quadrinho e

revistas de uma forma geral. Usadas. Antigas e algumas bem novas.” 
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Wilton Artes – Box no Mercado

Trabalha há 45 anos na entrada leste do mercado Thales Ferraz, em frente ao Rio Sergipe.

Dos vendedores é quem trabalha há menos tempo com LPs. “Coloquei aqui faz dois anos. Os colegas

me deram a ideia e eu dei continuidade. Hoje tenho mais ou menos 1500 discos. Variados gêneros

musicais.” Realmente. Muito disco de MPB, forró, todos os representantes do “padrão som livre”,

pouca coisa de rock, jazz e música clássica. 

“Os discos e livros  chegam através de pessoas que passam e veem que eu vendo. Aqui tem

muita gente circulando, sempre aparece alguém oferecendo. Geralmente quando algum colecionador

morre,  seus  filhos  ou  viúva  passam pra  gente.”  Wilton  é  escultor  e  expõe  suas  peças,  além de

diversos acessórios em couro, roupas, diversas peças de artesanato, inclusive dos índios Kariri Xocó.

“Vendo  esculturas  minhas  e  outras  artes.  Faço  o  que  o  povo  pede.  Tenho  LPs,  livros,  arte  e

artesanato, esculturas e pinturas. A obra de arte é como uma criança. Preenche qualquer vazio de

um lar. A Arte tem um poder forte e um sentido para aqueles que tem bom gosto.” 

Os vinis e livros entraram para diversificar o rol de produtos culturais e artísticos ofertados.

Dos  muitos  curiosos  e  turistas  que  passam  todos  os  dias,  o  público  do  vinil  é  bem  limitado.

“Geralmente vendo para colecionadores. Com valores bem baixos. Variando entre R$ 2 e R$ 50,00.

Existe uma expectativa de que esse mercado volte a crescer. E ser regravado. Eu tenho comigo que

vai ser um produto muito bom e que as pessoas vão voltar a comprar.”

O Mercado Thales Ferraz fica no Centro Histórico de Aracaju. Abre de segunda a sábado, das

8 às 17 horas, e domingos das 8 às 11h30. Além de produtos diversos, duas opções gastronômicas são

atrativo  extra  para  ‘os  bons  de  garfo’.  Dois  restaurantes  com  cardápios  distintos  e  igualmente

sensacionais.  Um é o Tempero da Dae,  com um feijão de caldo inigualável,  além de sempre ter

sarapatel e língua de vaca. Fica no térreo. O outro é o Caçarola, da Meg, chef padrão internacional,

para agradar paladares carnívoros e vegetarianos.
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Bira

Lembrava de ter visto Bira em uma das últimas edições do projeto Rua da Cultura quando

era realizada no largo dos mercados. Ele levava alguns vinis e expunha junto com outros vendedores,

no chão. Mas lembrava dele de antes. De sua casa lá no bairro Siqueira Campos, onde atendia quem

lhe  quisesse  comprar  LPs  e  livros.  Ubirajara  Rodrigues  Cavalcante,  ou  apenas  Bira,  nasceu  em

Aracaju a 21 de maio de 1954. Desde criança gosta de música. “Sempre me chamava atenção da MPB

pelas músicas que meus pais escutavam. Angela Maria,  Dolores Duran,  Agnaldo Timóteo. E me

apeguei  às  letras e  melodias.  Sempre fui  um apaixonado pela música.  Crescendo, vieram outros

ritmos. A Tropicália. A Jovem Guarda. A Wanderléa, O Erasmo e o Roberto. O Trio Irakitan. Ótima

época. Até hoje com mensagem atual.”

Comprou seu primeiro disco no Quirino. “O primeiro disco que eu comprei foi de Gilberto Gil.

Creio que foi o ‘Refazenda’, no Armarinho Sol. Naquela época eu não seguia um só cantor. Ouvia

todos eles. Gal, Elis, Bethânia, Caetano. Renato e Seus Blue Caps. Rock também. Roupa Nova, Titãs

e outras bandas de rock internacionais. Beatles, The Who, Rolling Stones. Comprava discos antes na

loja Sol, em supermercados e quando ia à Salvador.”

Após o falecimento de seus pais, mudou-se para o endereço atual. “Trouxe a televisão e meus

discos pra cá em meados dos anos 90. Comecei a expor discos e livros, e o povo que passava na porta

de casa, via os discos no chão e às vezes perguntavam se era para venda. Não, era apenas pra ouvir.

Se quisesse ouvir,  sentavam e ouviam. Aí eu notei o interesse das pessoas. Tava surgindo o CD.

Nessa época muitas pessoas se desfaziam dos seus próprios vinis. Jogavam fora. Entrava em contato

com o pessoal que trabalha com descartáveis. Conversava com eles e pedia pra trazer vinil. Na lixeira

da terra dura. Caso encontre por aí a gente compra. Choveu disco de vinil a partir daí. Por conta dos

catadores. Acho que tive uns 7 a 8 mil discos. 

Começou a  vender  em sua  residência,  na  rua  Espírito  Santo,  nº  122,  no  bairro  Siqueira

Campos. “Vendo aqui nesse endereço desde 1998. Mas já levei discos pra vender em eventos. Na Rua

da Cultura eu fui várias vezes. Vendi bem lá. Feira das Trocas também eu frequentei. Comprava
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muito. Comecei a ir nas Trocas em 1998 também. Certa feita comprei um casal de saguis, e eram

criados  numa  gaiola.  Minha  mãe,  dona  Celuta  Cavalcante  Silva,  no  final  de  semana  dava  um

pedacinho de carne pra eles. O macho se soltou e atacou minha mãe, mordendo na batata da perna e

na orelha. Levei-os às Trocas, olhei pro lado e pro outro, sem malícia de vendedor, e uma pessoa se

interessou. Troquei o casal de saguis por uns 15 LPs. A partir daí comecei a frequentar. Nessa época

funcionava na praça da Leste, entre os anos de 1999 e 2000.”

Ele lamenta que o cômodo destinado ao sebo está em reforma há algum tempo, e o caos

habitual aos do ramo, lá ganha um reforço. “O espaço hoje não está bem-arrumado. Os discos estão

bagunçados. Cupins e poeira. Centenas de discos conservados mas sem capa por causa dos cupins. É

uma pena. Acho que tenho uns 6 mil LPs e algumas centenas de livros, de vários temas.”

Considero essa entrevista um feito de sorte. Tinha concluído minutos antes a entrevista com

Zé Lima, e passei defronte à casa do Bira, no momento em que ele chegava. Conversamos poucos

minutos, o suficiente para uma primeira entrevista. Como já estava escurecendo, e a sala dos discos

estava sem energia elétrica, anotei seu telefone, (79) 99823-4999, e fiquei de ligar para marcar uma

nova conversa e para ver seus discos. Não logrei êxito na tarefa, pois liguei várias vezes e nunca

atendeu.  Devo  ter  anotado  o  número  errado.  Arrisquei  a  sorte  e  novamente  tentei  encontrá-lo,

passando em horários alternados. Coisa que fiz umas três vezes, após minhas visitas regulares ao Zé

Lima, que mora a duas ruas. Pretendo voltar lá. Quero ver se encontro um disco do Victor Assis

Brasil que lembro ter visto lá, em um dia perdido no ano de 2000 e alguma coisa.
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Lojinha dos Discos (site)

Natural de Mossoró (RN), moro em Aracaju desde 1979. Tive meu primeiro arrebatamento

estético musical num fim de tarde modorrento em Maceió, quando o rádio ficou vivo e me abalou

para sempre com ‘Sultans of swing’.  Foi o  mesmo tipo de choque que tive ao ouvir pela 1ª vez o

ataque da orquestra do Duprat em ‘Construção’,  no mesmo radinho, poucos meses depois. Isso foi

entre 1988 e 89, e eu ainda não sabia nada de Duprat, Chico ou Dire Straits. Foram tapas na cara

essas audições, que me tiraram da pobre dieta radiofônica para buscar novas fontes.

Em casa eram raros e genéricos os discos e aparelhos de som. Poucos ‘3 em 1’ para tocar Tito

Madi, Shirley Bassey, Roberto Carlos e o padrão Som Livre comprados por meu pai. Quando botei

pra tocar  ‘Brain Drain’,  ‘Standing on a  beach’ e  ‘Ace of  Spades’72,  emprestados de  um vizinho,

ninguém entendeu nada. 

Ouvia também muito rock no Philips AH 902 dos Fiscina, player responsável por boa parte

da alfabetização musical de seus amigos, nas memoráveis manhãs de sábado que Seu Mário e Dona

Eleni iam à feira (e voltavam com pastéis de carne ou coxinhas pra todo mundo!). Durante anos

reuníamos na casa dos irmãos Vicente e Mário Fiscina, eu, Wacko, Magal, Shirley, Tony, Susana e

quem mais fosse amigo dos amigos. Gravamos fitas antológicas. Todo Raul Seixas e Legião Urbana,

Jovem Guarda, Beatles, música nordestina e muito  rock.  Mas  três nomes mudariam tudo de vez:

Jimi Hendrix, Janis Joplin e The Doors, empréstimo inestimável providenciado pelo amigo Orlando

Lopes Filho. Isso aí foi de 1989 até abril de 1993, quando comecei a trabalhar na Columbia Video

Locadora. Continuaria duro pra comprar discos até encontrar seu Quirino. 

Duas realidades se abriram para mim após este encontro. A primeira foi a financeira, pois os

discos  que  custavam os  olhos  da  cara  anos  antes,  agora  custavam R$ 1,00,  R$  0,50,  R$ 0,10.

Finalmente eu podia comprar discos! E foi comprando que vi, no exercício do garimpo, a segunda

realidade se abrir: a da minha própria ignorância. Quantos discos, nomes e músicas diferentes! Yma

Sumac, Tower of Power, ‘Treemonisha’, Los Índios Tabajara, Laurindo Almeida, Victor Assis Brasil,

72 Respectivamente, Ramones, The Cure e Motörhead.
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 Discos  Marcus  Pereira,  Rozenblit,  Som  da  Gente,  Elenco,  Forma,  entre  tantas  outras  que  se

perderam no anonimato das prateleiras comerciais

Frequentei as lojas de rock, Bomfim e dona Didi no Cacique Chá e no Dinossauro. Era cliente

também do sebo do Luiz Henrique, o Coquetel da Cultura, que foi durante muitos anos um dos

maiores do Nordeste, com milhares de livros e LPs, e chegou a atender em dois endereços, um na av.

Acrísio Cruz e outro na rua Campo do Brito. Após um aumento de 100% no aluguel, mudou-se para

o último endereço, no bairro Salgado Filho, onde permaneceu poucos anos, até fechar.

Conversei com Fúria Astaianax, entre outras coisas, sobre os quase cinco anos que trabalhou

lá. “Tinha um acervo espetacular. Era um ato heroico o cara manter 30 mil livros e outros tantos

vinis e você não ver movimento nenhum. Tinham clientes excepcionais, que compravam de verdade.

E  tinham  quinhentas  moscas.  Que  pingavam  aqui  e  ali.  Paravam,  conversavam  e  iam  embora.

Chegava sempre de tudo, porque ele saia à cata, ia pro interior como quem não quer nada, blá-blá-

blá, e de repente chegava numa feira e comprava 500 LPS. E muita doação, saca? Agora muita coisa

pop. Muita bagaça pop. Muita novela. Uns 10% era bacana. Tinha um vasto acervo da  Deutsche

Grammophon. Jazz brasileiro, pouco rock, pouco metal, e os que chegavam eu fazia vale e pegava

tudo. 

Comprou mais de 300. “Eu nem sentia. O filé era a Deutsche. Caixa de Wagner. Caixas com

obras completas de autores,  produzida e executada pela mesma orquestra e a mesma equipe de

produção. É outro miolo. É outra forma de ouvir. Você ouvir a Heróica com Herbert von Karajan e a

Orquestra de Berlim e ouvir essa obra com a Sinfônica de Londres, com o mesmo regente, é outra

coisa. Wagner, por exemplo, a obra inteira com a mesma equipe. Fantástico! Rolava muito isso:

caixas de Vivaldi,  de Brahms, fora os outros. Muito disco promocional,  ‘Diazepan’,  ‘Música para

ouvir dormindo’, ‘Música para ouvir amando’, etc. O LP servia pra tudo, até pra ensinar.”

Com o tempo passei a buscar discos em lojas de móveis usados e outros locais inusitados,

como centros de reciclagem e ferros velho, e as Trocas, onde conheci Zé dos Discos, Gordinho e João

dos Discos. Através deles soube da cena nos fundos do Gbarbosa do conjunto João Alves, onde João

119



era o rei  do disco.  Eram muitas as novidades velhas,  de todas as décadas e épocas.  Outro filão

eventualmente  frequentado por pesquisadores e  garimpeiros são os antiquários,  onde é possível

encontrar  gramofones,  victrolas  e  toda  sorte  de  móveis  e,  claro,  os  discos.  Discos  78  rotações,

cilindros de rolo, os primeiros 10” LPs dos anos 50. Mas um dos casos mais emblemáticos desse

garimpo, e que me escancarou de vez aquela segunda realidade, foi lá no Quirino. Tinha comprado

os discos “Urubu” e “Tide”,  e fui alocá-los feliz em

seu respectivo nicho no acervo. Encontrei um recorte

de revista com a discografia do autor e o nome de seu

1º disco, ausente na minha coleção, saltou aos olhos.

Tinha quase certeza que vira lá no Quirino e no dia

seguinte, dentro de um cofre, escancarado no fundo

da loja com outros 10” empoeirando, encontrei o 1º

LP de Antonio  Carlos Jobim, “Sinfonia Popular  do

Rio  de  Janeiro”  (Continental,  1954),  que  me  foi

presenteado  pelo  velho  Quirino.  Em  meados  dos

anos  2000  o  dono  da  Columbia  Vídeo,  João

Mendonça, me convidou a expor o material que eu

anunciava  no  Mercado  Livre  desde  2002,  nas

dependências da locadora. Meses depois abri a ‘Sala

da Cultura’.

 Eram  mais  ou  menos  25  m²  ocupados  por  LPs  e  material  consignado:  livros  do

Coquetel da Cultura e CDs do Quirino. Durou poucos meses pois o dono pediu o espaço de volta.

Tinha um expositor de vinis, comprado da Casa do Disco, que acabou indo parar na Poyesis Livraria

 e Jazz Café, onde Fúria trabalhou durante três anos. “Quando cheguei não tinha vinil, mas acho que

foi ideia minha e sua levar vinil pra vender lá. Como Fredão (Frederico Leão, um dos sócios) vivia no

doutorado pra lá e pra cá, não tinha tempo para organizar. Eu e Estranho apresentamos a ideia das

Quartas do Vinil. Era um dos únicos dias sem atividade com música. Pegamos um pick up de Fred e

botamos pra gerar. Depois você surgiu com a ideia de vender, e todo mundo apoiou. Estava ali o
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 girino, o espermatozoide da Lojinha dos Discos.” A Poyesis fechou pouco tempo depois, mas ainda

causa  um certo  banzo  em um monte  de  gente  em Aracaju.  Desde 2011  iniciei  as  atividades  da

Lojinha.  Atendo  via  internet,  utilizando-me  de  site73 próprio  e  redes  sociais74,  além  de

esporadicamente abrir o acervo em esporádicas vendas de garagem e participar de feiras de vinil.

Temos discos de rock, jazz, MPB, clássicos e discos raros, livros, CD, DVD e HQ. 

73 Site: http://www.lojinhadosdiscos.com/.  
74 Facebook https://www.facebook.com/lojinhadosdiscos/. 
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3.4 Vendedores de vinil

Zé dos Discos

Nasceu José dos Santos Lima, no município

sergipano  de  Frei  Paulo,  dia  14  de  abril  de  1952.

Começou a trabalhar cedo. Com 10 anos já estava na

lida, e lá se vão 52 anos nas costas. A música chegou

antes. “Em 1956 eu tava com 4 anos de idade. Talvez

5. Pivetão ainda, e não trabalhava. A gente tinha um

rádio no interior, sabe como é? Ai já tocavam essas

músicas  na  rádio  Cultura,  rádio  Liberdade,  rádio

Difusora na época, hoje é a Aperipê. E por aí eu fui me

atualizando nas coisas da música.”

Veio  morar  em  Aracaju  em  1971.  “Quando

cheguei aqui, botei na cabeça que ia conseguir um disco de Jacinto Silva. Aí fui num local, fui em

outro até achar. Foi no Cantinho da Música. Uns 4 anos depois eu já vendia disco na Feira das

Trocas”75. 

No início  Zé  Lima comprava discos novos.  “No Quirino,  no Cantinho da Música,  na Aky

Discos.  Em  várias  casas.  Também  comprava  no  Recife  para  vender  aqui.  Era  ali  no  fundo  do

Mercado São José. Muitos discos. Lá tinha Aky Disco, A Modinha, entre outras. De 1979 pra 80.

Fora isso, ao largo do Mercado São José algumas pessoas tinham quartinhos cheios e ali a gente

comprava muito disco novo. Depois eu passei a comprar discos usados em feiras de troca. Procurava

os mais conservados, chegava em casa eu dava um trato neles e botava pra revender. Comprei na P.

75 Uma parte do relato de Zé Lima sobre a Feira das Trocas está na página 56 deste. 
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Franco & Cia, de seu Pimentel, depois que acabou a loja. Tem uns 10 anos76. Ele botou esses discos lá

debaixo da loja ai eu fui lá e comprei uma porção de discos. 150, 160 discos. Fica na Laranjeiras com

João Pessoa. É numa galeria da rua Laranjeiras.”

Eram outros tempos e uma diferença gritante nos lucros.  “Eu cheguei  a vender quase 50

discos por dia. Sempre nas feiras. Entre 300 e 400 discos por mês, mas hoje diminuiu muito por

causa dos CDs. Mas não é por muito tempo, tanto que o CD já está parando. E o disco está aí na

ativa. E vai continuar. Já tô com mais de 40 anos trabalhando com disco e não pretendo deixar tão

cedo não.” 

Depois de todos os lugares que a Feira das Trocas esteve, fazem uns três anos que Zé não

volta lá. “Está no pé da ponte do João Alves fazem uns cinco anos, mais ou menos. Vendi um pouco

lá, no início, mas hoje não vou.” Ele vende mais em sua casa e em outras feiras. “Hoje eu continuo

vendendo discos em Itabaiana, na Feira das Trocas de lá. Fica em frente à bilheteria do campo do

Itabaianense. E vendo em Lagarto, também na Feira das Trocas de lá. Em Itabaiana acontece dias de

quarta e sábado. Eu só vou no sábado. E em Lagarto eu vou na segunda-feira. Saio daqui 5 horas e

volto  10,  11  horas.  Meio  dia  estou  em casa,  onde também atendo  meus clientes.”  Mora  na  rua

Guaporé,  nº  30,  Siqueira  Campos,  na  altura  do  cruzamento  das  avenidas  Rio  de  Janeiro  e

Desembargador Maynard. Basta ligar e marcar. 

Alguns vendedores são meus clientes também, um público predominantemente masculino, na

faixa etária entre 30 e 60 anos, mais ou menos. “Se eu tiver disco, vendo. Depende do disco que eu

tiver. Fazemos acordos, trocas. Aí eu consigo vender. Hoje que vale é a pessoa ter sua mercadoria

guardada. Aí aparece cliente. Aí se aparece cliente e você não tem.” Como ele mesmo diz, seus discos

não são caros. Ficam dentro da faixa do perfeitamente aceitável. Mas rolam algumas negociações de

preço. “Vai depender do disco que o cliente venha procurar. Eu posso vender 20, 30, 50, 100 e posso

 não vender nenhum. Quando vem uma pessoa de fora, destemida a comprar, eu vendo 100. Mas

aqui de Aracaju e bem pouco.  Muitos pensam que disco não está mais funcionando. Eu pra mim

disco ainda tá funcionando. O que vale é você ter a mercadoria pra vender. Entendeu? Pq comprador

não falta. Vai depender da sua mercadoria. Não é todo tipo de mercadoria, mas disco vende e vende

76 Os discos eram do serviço Music-Som, vendidos após substituição pelos CDs (Ver depoimento de Pimentel à página 30).
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muito bem. Zé não usa internet. Contato só por telefone mesmo, o (79) 98157-5308. “Só vendo aqui

em casa e nas feiras de trocas do interior.”

Gordinho dos Discos

Entre  sete e  meia e  oito horas  da manhã de

todos  os  dias,  Gordinho  está  com  todo  seu  material

exposto  nos  fundos  do  supermercado  Gbarbosa  do

conjunto  João  Alves.  Além  dos  LPs,  CDs  e  DVDs,

alguns originais. Tem uma furadeira também à venda.

“E se você quiser eu até lhe vendo a minha mobilete.” 

José Almeida da Silva, nascido em 1956, começou a

comprar  disco  com  15  anos  de  idade.  São  45  anos

vendendo disco. Vende também televisão, ferro velho,

makita. “Mas o forte é o vinil mesmo. Comecei em 1973.

Já  comprei  disco  em  Arapiraca,  Maceió,  Recife  e

Garanhuns. Comprava ao João da Comdil.  Comprava disco de vinil.  Brega Forró, sertanejo, axé,

pagode.” 

Quando  morou  em  Arapiraca  teve  uma  barraca  de  discos  na  feira.  “Era  a  ‘Barraca  do

Gordinho dos Discos’. Nas Trocas, aqui em Aracaju, era ‘Barraca do Lero dos Discos’. Lero por causa

de falar muito. Onda dos caras lá. Comecei a frequentar e a vender nas Trocas lá pelo ano de 1982.”

Nessa época a Feira das Trocas se encontrava na pç dos Expedicionários, também conhecida como

praça da Leste, referente à antiga estação Leste Ferroviária.

No João Alves começou nos anos 90. “Tenho 26 anos aqui na rua I, sem número, fundo do

supermercado Gbarbosa. Quem começou tudo aqui  foi o finado João Carlos.  Parceiro de muitas

cachaças.  Ia  direto  na  casa  dele.  Quando  faleceu  eu  comprei  uns  10  mil  discos  à  viúva  dele.”
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Gordinho lembra que foram muitas viagens para buscar os milhares de discos. “Foram mais de 30

viagens. E hoje eu só tenho uns 500 vinis. Vendi tudo. João Carlos, o rei dos discos. Quando ele

morreu devia ter uns 15 mil. Deixei de comprar muitos discos bons.”

Da mesma forma que a grande maioria dos vendedores, está à mercê da oferta de quem quer

se  desfazer  de  seus  discos.  “Compro  disco  das  pessoas  que  trazem  de  Aracaju.  Pereira  Lobo,

Siqueira. Os caras trazem discos pra vender aqui, mas compradores, clientes, quase nenhum vem. A

vendagem de vinil caiu. Tá mais fraco que arroz de terceira. Agora, se aparecer rock, aí é ouro. rock

americano é cheque. Iron Maiden, Nirvana, Sepultura, Led Zeppelin, Pink Floyd, Metallica. Faturava

bem antigamente. De R$ 500 a R$ 600 por semana. Agora, com vinil nem R$ 100 por semana. Vinil

mesmo tá 90% fraco. Só melhora quando chega disco americano. Vem muito roqueiro aqui. O forte

do vinil é o  rock americano. Tem procura e vende bem.” Outra opção para conhecer o acervo do

Gordinho dos Discos é ir à sua casa. “Fica no Marcos Freire I, rua 30, casa 31.” Até o final da escrita

deste livro não tinha um telefone de contato. 
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Is Marginal

Irenilson Santos é da comunidade do Coqueiral,

em Aracaju. Nasceu a 13 de dezembro de 1987, na cidade

Estância (SE), “mas me criei em Aracaju. Minha mãe era

empregada  doméstica  e  trabalhou  sempre  aqui.  Me

chamo  Is  Marginal  no  Facebook  por  causa  da  minha

comunidade: o Coqueiral e a marginalização que sofremos

por estar às margens da sociedade. À margem do rio e do

oceano,  observando  Aracaju  como  um  todo.”  Vende

discos pela internet a quase dois anos. Se interessou por

música com mais ou menos 16 anos. “Meu primeiro disco

foi da Legião Urbana. Acho que tem uns 8 anos. Foi em

2009, lá no Quirino. A cultura sergipana sempre foi banhada pela música baiana. Eu sempre fui um

cara fora do ninho daquela galera. Comecei a escutar rap, e dentro do rap a primeira banda foi o

Racionais, que me levou a tantas outras. Ouvia muito sampler nacional e internacional, e eu fiquei

curioso de conhecer esses caras. De ouvir falar em James Brown, Cassiano, ‘Quem são esses caras’,

me perguntava. Comecei a ir atrás dos sebo de vinil, pois era a única fonte de pesquisa, nessa época

para mim a internet ainda era meio distante, então ia aos sebos e seu Quirino foi o cara que me deu o

privilégio de garimpar lá.”  Começou a vender discos por acaso.  “Certo dia,  fui  receber a última

parcela do seguro-desemprego, daí fui comprar uns discos lá no Seu Quirino. O Natan nessa época

dividia com ele o espaço da loja. Cheguei lá e tinham LPs novos e todos eram bons, mas eu tinha

quase todos. Sai, aí me deu um estalo. ‘Vou comprar esses discos pra revender’. Estavam num preço

bom, voltei comprei os discos no intuito de fazer troca ou vender os discos pra comprar outros que

eu queria. Foi aí que comecei a vender e Quirino foi meu primeiro fornecedor. 
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Após iniciar as vendas através do Facebook, conheceu “alguns grupos de vinil e comecei a

comprar discos de fora. Jazz, rock, mas meu foco principal na pesquisa era rap. E aqui em Sergipe é

muito difícil  achar rap. Comecei a vasculhar o facebook atrás de rap, meu foco principal: Public

Enemy, Racionais Mcs, e outros músicos. Era isso que eu procurava. Continuo comprando em seu

Quirino  e  em  Natan.  Vou  lá  de  vez  em  quando  garimpar.  Ainda  encontramos  algumas  coisas

interessantes.” Como atende pela internet, seu público é bem variado. “Pode ser qualquer um. O

jovem que nunca teve contato com vinil, uma mídia com mais de 65 anos de idade. O jovem tem a

possibilidade de hoje, além do Mp3, CD, etc, ter contato com vinil e ver que é uma obra maior. Tem

desde o colecionador, a pessoa que quer ouvir música e tá afim de conhecer. De 60 a 15 anos de

idade. E é um mercado que tá crescendo muito. Tem esse boom aí. Várias fábricas, muita gente

produzindo discos  e  lançando em vinil  no mercado atual.  Pode ser  que daqui  a  alguns anos  se

estabeleça, pois está nessa fase crescente, mas vai chegar ao ponto de estabilizar.”

Sobre o mercado novo, disse que “tem muita coisa (discos raros, etc) que já foi produzida que

a gente está atrás. Será estável para quem está a fim de garimpar e vender vinil, pois sempre vai ter

colecionador e apreciador do vinil. Creio que será um mercado estável, independente desse aumento

do vinil atual.” 

Ismar também vende CDs e DVDs, revistas em quadrinho e livros. Chegou a abrir a uma loja

com Zezinho, que fornecia equipamentos (pick ups, receivers, tape decks, etc), mas fechou em dois

meses, mais ou menos. Foi a Serigy Discos, que funcionou na rua Lagarto, 640, sala 3. “Entre a rua

Laranjeiras e a São Cristóvão. Bem próximo ao seu Quirino e ao Natan.” Atualmente atende apenas

pelo Facebook.
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John Max

John  cursa  História  na  Universidade

Tiradentes,  no campus do Centro,  a  uma quadra de

Natan  e  do  Quirino.  A  leste,  Neno  Som.  A  oeste,

Dinossauro  Universo  Cultural.  E  com  sua  bicicleta

bate os quatro cantos da cidade. John é um homem

cercado  de  discos  por  todos  os  lados.  Mora  no

conjunto Rosa Elze,  em São Cristóvão.  Vende discos

com bastante  frequência  na  UFS,  que  fica  a  poucos

minutos de caminhada da sua casa. Geralmente fica no

‘Corredor  Cultural’,  entre  as  didáticas  5  e  6.

Eventualmente  lhe  fazem  companhia  vendedores  de

livros, duas senhoras que vendem lanches, artesãos e um mini brechó, quando estão todos lá. Mas

existe  a  possibilidade de  encontrá-lo  em outros  lugares  da  universidade ou da cidade,  com um

bornal e algo entre 30 e 40 discos, para ofertar onde estiver e precisar fazer um troco. 

Desde cedo lembra de música em sua casa. Até que um dia, “em meados dos anos 90 a minha

família resolveu se desfazer dos aparelhos: toca discos,  receiver e vendeu todos os LPs. Aí quando

cheguei em casa, eu perguntei onde estavam os discos e minha mãe me disse que meu pai tinha

vendido, e que o pessoal agora ia começar a comprar CD. Eu tinha uns 10 anos, 1998, por aí. Depois

disso nos mudamos pro conjunto João Alves. Lá já tinha uma cena de vinil, no final de semana com

os coroas que ficavam vendendo LPs no fundo do Gbarbosa. 

E aí o tempo foi passado e começou a despertar minha curiosidade, eu comecei a comprar. E

pensei, ‘Já que meus pais venderam os LPs, quem vai comprar agora sou eu’. Juntei uma grana e

comprei  uma  vitrola  3  em  1,  daquelas  ruins  pra  caramba.  Seu  João  dos  Discos  era  um  dos

vendedores de fim de semana lá no fundo do Gbarbosa do João Alves. Lembro que o primeiro disco

128

John Max vende esporadicamente na
UFS e via  internet.



 que eu comprei foi o ‘Krigh-ha-bandolo’, na época deve ter sido de 3 a R$ 5. Coletâneas do Raul, do

Zé Ramalho. Nessa época os discos eram desvalorizados.

Entre 2007 e 2008, mais ou menos. Aí eu comecei a comprar discos lá com seu João. Ele

tinha as raridades dele, mas na época eu era garotão e pegava o que via pela frente: Zé Ramalho,

Raul, Camisa de Vênus, que na época ainda era fácil de encontrar em sebos, o ao vivo. Encontrava

com  facilidade.  Nessa  época  também  eu  comecei  a  ter  contato  com  outros  caras,  que  também

colecionavam discos e que depois eu fiquei sabendo que tinham envolvimento com a cena musical

underground. Cícero Mago, Jamsom Madureira, Júnior Bactéria, Fúria, que também morava lá no

bairro. Fúria encontrava comigo, eu ainda adolescente e pedia ‘Deixa eu ver o que você comprou aí’.

Tive contato com esses caras e eles começaram a me emprestar vários LPs de hardcore. Comecei a

andar no Centro, e conheci a loja de Quirino, ficava na esquina da Geru com Capela, uma loja bem

apertadinha. 

Disco em Quirino sempre foi barato. R$ 0,50, R$ 1, R$ 2, e aí eu comecei a comprar discos e

comecei a vender também. Vendia na Rua da Cultura, na época, comecei a expor os discos lá com

Cícero Mago. Outro sujeito vendia lá, o Bira. Mas não ia sempre.  Comecei a vender nessa época.

Acho que 2009,  2010.  Não era  pra vender,  era  mais  um lance pra  conhecer  mais  pessoas  e  aí

começou a  desenrolar  um troco.  20 conto,  30.  Já era uma passagem. Grana pra comprar  mais

discos. E na época da Rua da Cultura, dia de segunda-feira, tipo, tinha um movimento bacana da

galera que ia, vez ou outra aparecia uns turistas 'gato pingado' por lá, aí dava pra vender um pouco

mais caro. Comecei a andar no mercado também. Tinha o Sebo de Fumaça. Lá em Neno também, a

Freedom, depois o Dinossauro Universo Cultural, que vendia livros e discos também. 

Comecei a expor na Orla e a comprar discos de pessoas que estavam se desfazendo das suas

coleções. Pelo fato de estar sempre expondo, sempre aparecia gente pra se desfazer. Geralmente eu

pego mais de colação pessoal. Em sebo não aparece com tanta frequência como antes. Discos que eu

pegava antes, mais baratos, com a internet alguns vendedores pesquisam em sites e acabam sabendo
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 que esse ou aquele disco é mais valorizado, daí os sebos vendem mais caro. O preço do disco subiu

muito dos últimos anos. Antes os que eu comprava de R$ 2, R$ 5, R$ 10, hoje eu encontro por R$

20, R$ 30, R$ 50, R$ 70. O disco hoje em dia está mais valorizado e com o fato de eles voltarem a

ser produzidos pela Polysom e tal, ficou mais caro você comprar discos. Você ainda encontra muito

disco barato, mas como antes não. Isto influencia no preço que faço hoje. Com o lance da internet eu

vejo como um facilitador também. Muita coisa lançada você não vai conseguir ter em LP, ou se

conseguir vai ser por um preço muito alto e a internet facilitou o acesso às músicas. O site Brazilian

Nuggets disponibilizava na internet para download muita coisa de  rock progressivo,  rock garage,

psicodélico, anos 60 e 70. 

Muitos  discos  que  tiveram  pouca  prensagem  na  indústria  brasileira.  Pessoas  mais

jovens como eu tiveram acesso a mais bandas, como Ave Sangria, Som Imaginário, Som Nosso de

cada dia, coisas mais antigas do rock progressivo nacional, por exemplo, Lula Côrtes e Zé Ramalho,

como o  disco  Paêbirú.  Os  relançamentos  já  são  caros,  imagine  o  original.  O lance  da  internet,

enquanto facilitador do acesso ao público, ajudou bastante. Agora, em relação a você adquirir discos

a um preço menor, não. Tá bem mais caro.”

John vende onde pode parar e expor seus discos. “Eu sou meio ambulante mesmo. Pra

ter um sebo, alugar um espaço, o aluguel é caro. Tem IPTU, energia, água. O fato de vender na rua é

mais bacana, pois você tem uma liberdade maior. E o fator sorte, de repente você tá expondo na rua

e aparece alguém querendo vender ou se desfazer, achando que tá entulho. E aí nesse lance você

consegue pegar discos bons. Acervos que estão em casa. Nas lojas tá ficando mais caro, e a procura

amentou significativamente. Muito. Principalmente alguns clássicos da MPB, como Novos Baianos.

Começaram a procurar Novos Baianos como se fosse acabar. Caetano Veloso, os discos iniciais, e o

pessoal da Tropicália.”

Geralmente vende para “estudantes, professores e colecionadores. Mas os colecionadores são

mais fiéis. Sempre estão à procura: ‘Tem novidades aí? Chegou o que? Tenho coisas pra trocar. Vou

botar discos na sua mão’, etc.” 
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A renovação  de  acervo,  além  das  lojas  e  dos  concorrentes  onde  compra  ou  realiza

trocas,  é  feita  com regularidade,  e  além da  oferta  local.  “A  melhor  forma pra  comprar  disco  é

viajando mesmo. A quantidade de sebos em Aracaju não é  grande, mas quando viajo pra cidades

maiores, Recife, Natal, Fortaleza, consigo comprar discos em maiores quantidades. Viajando dá pra

comprar mais discos.” 

Quem quiser encontrá-lo para conferir seu acervo pode fazê-lo indo à UFS. É prudente

consultá-lo antes para não correr o risco de dar viagem perdida. Podem contatá-lo via telefone, ou

pela internet, no Facebook, buscando seu perfil pessoal ou o perfil da lojinha virtual Disco é Cultura,

pelo Facebook. “Qualquer coisa manda a ideia pelo whatsapp (79) 98844-5876.” 

Finda entrevista, vi uma pessoa parecida com meu amigo Cícero Mago. Vi que tinha o

biótipo dele  também. Magro alto  e  com discos de vinil.  Era ele!  Mais  uma vez  a  sorte  altera o

desenrolar da reportagem, me trazendo o próximo entrevistado.
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Cícero Mago

Já tinha sacado uns vinte e poucos discos e

arrumado-os  no  chão  do  corredor  cultural  quando

nos  cumprimentamos  e  Intimei-o  a  conceder  uma

entrevista, respondido com um “ôxe, na hora!”. Mago

é carioca.  “Só fui  nascer e  pronto,  vim morar aqui.

Todas  as  influências  culturais  são  de  Sergipe.”  Sua

história com os discos, assim como a da maioria dos

entrevistados, remete à infância. “Nos anos 80 o vinil

tava bastante vivo. Com 10, 11 anos o cara já começa a

despertar pra algumas coisas da música. Lá em casa

curtiam muito hardcore e punk rock, e isso me agitou

pra ir pro lado dos discos.” Além dos discos, a já

onipresente  programação  de  rádio.  “Tocavam  boas

coisas nos anos 80. Hoje não, tem muito jabá!, mas

antes a gente podia ouvir música boa de graça ainda. Sem ser da cena. O lance da cena começou no

final dos anos 80, lá por 89.” A partir daí Mago iniciou sua jornada musical em bandas de hardcore

e de  grindcore.   “Tudo isso começou a me despertar um outro universo. Atrás do  rock and roll

tinham muitas  coisas  boas.  Aqueles  discos,  que  na  época  ainda valiam uma grana,  mas com o

embate da indústria fonográfica entrou o CD.” E logo depois os discos migraram pros sebos. 

“Todos nos conhecemos por lá. A galera do vinil começou a trocar ideia, ter mais amizade, nos

encontros nos  sebos.  Eu ainda não tinha vitrola,  mas lembro do Sebox,  tá entendendo,  foi

clássico, você ia pra lá e era um universo de disco. Lá tinha de tudo! E eu não tinha nenhuma

vitrola. Escutava disco na casa dos outros. A vitrola lá de casa quebrou, deu um tempo. Em
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 1993, 1994 a gente frequentava aquilo ali, velho, além das lojas de discos tradicionais: Walmir,

A  Sugestiva,  várias  outras,  mas  a  gente  sempre  naquela  transição,  com  muitos  discos  em

promoção já. A indústria de vinil já tava morrendo ali.” (2016).

Nesse momento aproveitaram a baixa dos preços e compraram LPs e toca discos 

“Discos com os preços mais acessíveis. Aí começou a aparecer muito disco porque muita gente,

com a ascensão do CD, botou muita coisa fora. Aí se despertou com certeza o interesse em

comprar discos. Disco não existe só um no mundo né? Aí vai,  ‘eu escutei aquele disco com

fulano, pô, é do caralho’, aí vai aprofundando a obra. E hoje a gente tem esse leque tão grande

que a gente tem. É tanto que a gente levou essas coisas pra rua. Pra fazer troca, a gente tem

experiência em vender, trocar. Todo colecionador ou vendedor, ou todo cara que troca disco ele

tem seus discos particulares que não bota fora, como ‘Paêbiru’ ou Tim Maia Racional. Ninguém

mais botaria fora. Hoje em dia não rola.” (2016).

Suas principais referências dos sebos e lojas de discos, disse que “Quirino tem uma parcela

muito grande de contribuição pra quem curte vinil em Aracaju. João Carlos também, né. Aliás, quem

curtia vinil aqui saia rodando as quatro freguesias.” Entre elas a Feira das Trocas. 

“A gente sempre batia ponto lá nos finais de semana. Atrás do Gbarbosa com o saudoso João

Carlos, além do QG dele, que era a casa dele. As Trocas tinha o Gordinho, que tinha um arsenal

bacana também. Peguei muita coisa boa. Outras repetidas, mas tem coisa que não boto mais

fora, a gente se arrepende. Mas desde que comecei fiquei apaixonado por disco. E dando rolê,

conheci muita gente. Se for contar tem um número bom de pessoas que curtem vinil na nossa

cidade, e saber que o vinil circula e ainda tem força e está vivo, é muito bom. Pensamos que a

coisa ia morrer no final dos anos 90 pros anos 2000, mas cresceu, ganhou respeito e nunca

morreu. Estão fabricando vinil normalmente.” (2016).

Nessa época começou a vender discos nas primeiras edições do projeto Rua da Cultura. “Eu

tinha alguns discos pra fazer jogo com outros colecionadores, mas o despertar de botar pra vender já
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 começou na rua Vila Cristina. Botar disco e livro pra vender. E rolou véio!” Depois, com a mudança

da Rua da Cultura para o Mercado, outros acompanharam. “Não era só mais eu que tava botando

disco lá. Apareciam várias pessoas interessadas. Foi uma contribuição massa pra cena do vinil, que

só tende a crescer ultimamente.” Mago trabalhou em duas das lojas antigas, especializadas em rock

de Aracaju, a Som Nosso Discos e Casa do Disco. 

“As lojas tiveram curto tempo. Mas a Casa do Disco durou quase um ano. A gente vendia pouco

CD. Era um pouco radical  pra época.  2004.  A loja funcionava comprando discos novos,  de

algumas lojas,  como a Baratos Afins (SP). Mas por não ter tanta gente interessada em vinil

naquela época, fechou. Você frequentava lá. Eu sinto vontade de abrir uma loja.” (2016).

Lembrou das outras lojas da cena rock da

cidade. Falou da DSD, da Lokáos e da Freedom,

“que  resiste  até  hoje.  Esses  locais  eram  todos

pontos de referência. A DSD principalmente, que

deu o pontapé inicial.” Citou A Little Light Music,

“do Márcio sargento. Muito boa loja, no Beco do

Alecrim.  Muito  boa  iniciativa  também.  A  Little

Light Music, que durou um pouco mais.”

Cícero faz planos sobre a venda de discos. “A gente

deveria  botar  outros  projetos  de  vinil,  como  o

Encontro  dos  Amantes  do  Vinil.  De  suma

importância pra cena.” Duas ou três vezes por mês

leva  discos  para  vender  na  UFS.  “Devo  ter  uns

1500 LPs. Material meu mesmo, mais uns 100
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 discos pra venda. Tem gente que quer passar adiante um material e não sabe onde. A gente tem que

aprender a fazer circular.” 

Dois  projetos  musicais  nos  quais  participou  foram  transformados  em  vinil.  Gravou  uma

coletânea 12” chamada O SOMA, onde participa tocando contrabaixo nas duas bandas,  Olho por

olho e a  Vento  Azul  do Som. É um grupo psicodélico  daqui,  que mistura som progressivo com

algumas coisas regionais, basicamente. Música experimental. E também o Psicadelic Down, grupo

de  pesquisa  eletrônica  de  Márcio  Prata,  que  é  um  lance  mais  viajandão,  estilo  Kraftverker.

Psicodélico eletrônico. Idealizado em 2005, mas só saiu alguns anos depois. Chegaram as bolachas e

o projeto gráfico, como era uma capa tripla, demorou a ser

concluído.

Thiago ‘Cachorrão’ Neumann e Jamsom Madureira,

mesclando os dois. A ideia era fazer uma tela de silk screen

num material  reciclável,  pela  ideia  de sustentabilidade e

tal.  Seria no papel madeira. Rapaz,  você não sabe o que

isso  deu  de  trabalho.  Botamos  pra  fazer  no  Centro  da

cidade. O cara pediu uma coisa e acabou demorando mais

de  um  ano,  enrolando  a  gente.  Daí  procuraramos  outro

cara. Demorou mas encontramos Tiago, o herói!”  Outro

disco foi o EP 7” de uma banda que eu toco há mais de

vinte anos, a Putrefação Humana. Lançamos a demo tape

‘Colhendo Desespero’ em 1994, e depois de vinte anos uma

galera da gringa com uma galera daqui do Brasil fizeram

essa reedição pelo selo Purgatorius Records. Prensaram em Frankfurt e mandaram pra cá. A arte

dessa vez rolou numa boa. “Quem quiser adquirir o disco, ou ver outros discos que eu tenho à venda,

pode ligar para (79) 99891-6649 e encomendar,”
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César Garção

Seu expediente é o comercial,  apesar de não

ter loja física. César tem uma banca desde os anos 80

no calçadão da rua João Pessoa, coração comercial do

Centro  aracajuano.  Coleciona  discos  há  mais  de  33

anos.  “Comecei  com  uma  coletânea  do  rei  do  rock,

Elvis Presley, ‘Seleção de Ouro’. 

De  lá  pra  cá  nunca  mais  parei  de  comprar.

Comprei  na  antiga  loja  A  Modinha.  Desde  1984.

Comecei e não parei mais.  Sou colecionador desde os

12 anos de idade.” Hoje tem mais de 3 mil LPs, entre

rock, jazz e música dos anos 70. “Tenho disco que vale

mais  de  que  sua  câmera77.  Uma  coleção  da  série

Nuggets. Mutantes, discos da Tropicália. Muitos títulos

fora de catálogo.” E como todo bom colecionador, possui peças raras na coleção. “Por exemplo, eu

tenho o ‘Assim Assado’, que pouca gente conhece, que é uma resposta aos Secos e Molhados. É mais

raro que o disco dos Secos e Molhados, porque saiu pelo selo CID, que era considerado barato, de

pouca  qualidade.”  Disse  que  não  entendia  colecionadores  que  menosprezavam  os  discos  dessa

gravadora. 

“Até hoje não sei por que. Muita gente condenava os discos da CID. Alguns artistas de peso

lançaram pela CID. Nana Caimmy, Emílio Santiago, o próprio Assim Assado. Esse é raríssimo!

Não tem nem reedição. Vale muita coisa. Na verdade a capa dele é um caldeirão e as cabeças

dos integrantes da banda. Miguel de Deus faz parte desse grupo. E a forma como eu consegui

esse LP parece que foi um achado. Fui no barro Lamarão, olhei mais de 200 LPs no meio da

77 A entrevista foi gravada em vídeo, com uma câmera Canon T3i, que valia uns R$ 2.000,00 à época. 
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 lama. No meio de lixo, na casa de um pessoal bem pobre. Encontrei esse disco e nem conhecia,

mas levei o disco pra experimentar. Assim como eu comprei esse disco, ainda faço hoje, menos

do que antes, que é ir na casa de quem tem discos de vinil e produtos semelhantes à venda. O

mesmo procedimento.” (2016).

Antes de obter o ponto no calçadão negociava em feiras livres ou na Feira das Trocas. “Hoje

ainda funciona, só que não tem nada mais na área de vinil e de fitas k7, que compravam muito. Foi lá

que começamos a comercializar. A gente fazia muitas trocas. Nos anos 80 e 90 ficava na Praça dos

Expedicionários, em frente a estação da Leste Brasileira.” Nessa época já estavam lá o “um famoso

Gordinho. Melquiades, João Carlos, esses dois já falecidos, e Antonio Garção, meu irmão, um dos

pioneiros, pouca gente conhece.” Sobre as Trocas dessa época, César disse que, 

“por exemplo, se Rita Lee lançasse um disco, quem não podia comprar nas lojas,  arriscava

encontrar na Feira das Trocas. Alguém que comprou e não gostou ou ganhou, pra pegar por um

preço mais barato. Era assim naquela época. A Feira das Trocas não eram coisas velhas. Eram

coisas  novas  de  pessoas  que desistiam.  Isso  foi  nos  anos  80,  embora  a  feira  das  trocas  já

existisse bem antes. Sempre existiu uma feira de rolo, mas com vinil acho que foi dos anos 70

até meados da década de 90, com o declínio do vinil e o advento do CD.” (2016).

No final dos anos 80 já trabalhava no calçadão. “Eu tinha vários produtos e já vendia vinil

usado. Foram os anos dourados do vinil. Aqui em frente mesmo tinha a Modinha. À esquerda tinha

o Cantinho da Música. Mais adiante tinha outra Modinha. O Discão, A Sugestiva, Aky Disco.” Disse

que “em Itabaiana e Lagarto tinha lojas de disco. Abrangia até o interior do estado. A Sol Discos que

vendia discos novos,  e  o  sebo Novo Moriá,  que tinha no Siqueira Campos,  aderiram aos discos

usados.” Como sempre foi morador do Centro, César era cliente do Sebox. “Era do finado Júlio,

vendia LPs, compactos, livros e objetos de decoração, mas não tinha um comércio muito grande.”

Foi cliente da DSD, Lokáos, da galeria Curts, em frente ao ed Futuro. “Era muito dinheiro que rolava

naquela época. Até hoje me pergunto porque acabou.” 
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Disse também que “o CD não tem a nostalgia do vinil.  A era do CD na verdade foi  uma

revolução na indústria fonográfica, porque muita gente se livrou do vinil para trocar por CDs. Muita

gente dispensava coleções enormes e substituía por CDs, coleções do Pink Floyd completas.”

Seus clientes procuram basicamente música brasileira. “MPB da década de 70 e rock and roll

de uma forma geral. Neste ponto estou há mais de 30 anos. Muitos produtos. E há uns 10 anos voltei

a vender disco. Está muito boa a procura, geralmente na faixa etária entre 23 a 30 anos, a maioria do

público é jovem.” E o expediente para obter mercadoria é o de sempre: “Reponho o estoque através

dos próprios clientes, de pessoas que passam e tem guardada em casa e não querem mais.” César

trabalha em um dos locais mais movimentados do Centro. 

“É fácil  de me achar. Trabalho no calçadão da rua João Pessoa, em frente ao banco Itaú.

Comercializo discos de vinil e filmes em DVD. Principalmente filmes cult. Cinema nacional, cinema

de arte. Aqui você pode encontrar desde “Os incompreendidos”, de Françoise Trauffot, a “Êxodus” e

outros clássicos, como “Um estranho no Ninho”, “Tobruck” ou “Marcado para morrer”. Livros de

autores sergipanos, e vários clássicos da literatura nacional e estrangeira.” 

Sobre  os  tempos  atuais  da  indústria  fonográfica,  disse  que  “é importante  para  a  cultura

musical a volta do vinil”, mas ressalta que “esse vinil novo é pra quem tem o poder aquisitivo alto.

Mas muito caro mesmo. Não sei se é devido a limitação das vendas ou o custo. Ou a oferta e procura

que é menor também. Aí deixaram mais caro. Vamos ver o que vai dar.”

José Antonio dos Santos (Zezinho)

Começou a  colecionar  discos  e  vitrolas  ainda adolescente.  Chegou a  ter  20  mil  discos.

Nasceu em Aracaju, a 30 de maio de 1985. Com 12 anos já frequentava a Feira das Trocas, com o pai.

“Comprava  disco  com Gordinho,  João  e  Irmão.  Um local  bom para  comprar  antiguidades  com

preços muitas vezes ótimos e que já vem de muitas décadas. Ia no Quirino e na Freedom também.”
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Zezinho, como é popularmente conhecido, vende no site Mercado Livre desde 2008, onde é

possível constatar, entre vários tipos de lotes, mais de 26.600 discos vendidos. Disse que vendeu

outros dois lotes, um de 8 mil e outro de 2 mil. São 36.600 discos.

“Esses dois lotes grandes foram dos discos do finado João. Comprei uns 15 mil LPs e coloquei

em um galpão do meu pai, mas ele alugou em seguida, ai levei para minha casa e tive que dar

meus pulos para vender porque a casa estava topada de discos. Mas é lógico que separei muitos

para  mim.  Mês  passado  vendi  1.000 singles  promocionais  de  rádio.  Mandei  ate  disco  pra

Portugal.  Eram discos  que estavam no SAME e tinha sido doados a  eles  pela  FM Sergipe.

Muitos discos de artistas sergipanos que nunca tocaram no rádio.” (2016).

Quando João faleceu, negociou com dona Cida. “Eu ia colocar os discos no apartamento do

meu irmão. Mas quando fui finalizar a compra por R$ 3 mil, meu irmão alugou o ‘ap’, então deixei

passar e o Gordinho comprou”. Poucos meses depois Gordinho lhe ofereceu por R$ 2.500. “Eu disse

que ia pensar, daí pedi a meu pai pra guardar os discos no galpão dele.” Arrematou tudo por R$

1.300. Outro lote grande foi arrematado no asilo SAME. “China negociou tudo. Eram uns 10 mil

discos. Saiu por R$ 2 mil. Compramos e levamos para minha casa. Dividimos por fileiras, mas eu

peguei os promocionais e compactos.”

Tem  99%  de  aprovação,  nas  661  vendas  realizadas.  Atualmente  conta  com  44  itens

cadastrados. 27 em ‘Eletrônicos, Áudio e Vídeo’, onde verificamos toda uma série de aparelhagem de

som, como pick ups, receivers, tape decks, equalizadores e peças vintage. 15 itens em ‘Música’. São

lotes com variação de preço entre R$ 35,71 (40 LPs sem capa) a 152,90, (140 LPs). Apesar de 95%

estarem em condição de tocar, têm a decoração ou o artesanato como destino. 
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Livrarias Escariz

É uma rede de livrarias de Aracaju, com três grandes livrarias e outros pontos menores,

onde há venda de livros filiais.  Seguindo uma tendência  na diversificação de produtos culturais

ofertados em redes  de livrarias  no Brasil,  é  possível  encontrar  na livraria  Escariz,  CDs e  DVDs

musicais, bem como Blue Rays e discos de vinil. 

Visitamos suas lojas e constatamos que as mídias são ofertadas apenas na unidade localizada

no  shopping  Jardins.  Muitos  itens  de  todas  as  mídias  digitais,  distribuídos  em  seções  bem

organizadas.  Verificamos 12 títulos  ofertados em agosto  do ano passado.  Eram LPs da Polysom

ofertados a partir de R$ 120,00. Em visita recente, identificamos apenas dois títulos. 

Livraria Saraiva

O catálogo de vinil no site da rede Saraiva oferece diversos gêneros musicais, distribuídos

em 6965 itens, com preços que variam de R$ 32,90 a R$ 699,90.78 

Sua filial sergipana, aparentemente, ignora o filão. 

Visitamos a unidade localizada no shopping Riomar por diversas ocasiões e verificamos a

oferta  de  apenas  dois  LPs,  durante  meses a  fio.  “Viva Tim Maia!”,  de  Criolo  e  Ivete  Sangalo,  e

“Partimpim Tlês”, de Adriana Calcanhoto. Em visita realizada em janeiro de 2017 não encontramos

discos de vinil à venda. 

78 Respectivamente, o compacto ‘Desde Aquela Noite’, do cantor e compositor Humberto Gessinger, e o box 
comemorativo ‘Alceu Valença – 70’, contendo 4 LPs. 
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Thiago Campelo

Nos conhecemos desde o final dos anos 90. Amigo de seus irmãos, foi inevitável sermos

apresentados. Poucos anos depois, interesses afins nos aproximaram, inclusive o vinil. Comecei a

encontrá-lo com frequência nos sebos de disco, principalmente no Quirino. 

Mantêm o  perfil  ‘Cata  Discos’  no  Facebook,  onde publica  fotos  dos  LPs  à  venda.  Fomos

vizinhos de estande num edição da Feirinha da Gambiarra em 2015, no largo da biblioteca pública

Epifânio  Dórea.  Apresentou  caixotes  personalizados  com  a  logo  ‘Cata  Discos’,  além  de  LPs

precificados e, a maioria, com plásticos novos, algo raro de se encontrar na concorrência. Seu acervo

é para colecionadores, com raridades da fase psicodélica do rock brasileiro ou da música nordestina,

entre outras preciosidades de praticamente todos os gêneros musicais. Pode ser contatado através da

rede social Facebook79.

Léo Levi

Colecionador, é um dos DJ’s à frente do DàfiØw Sistema de Som, projeto de discotecagem

“feito 100% com vinil”. É realizado em espaços públicos ou privados, e visa a “democratização e

ampliação  do  acesso  à  expressões  culturais.”  Participou  timidamente  das  primeiras  edições  da

Feirinha da  Gambiarra em 2013.  Conheço-o de  data anterior,  quando da  existência  da  Livraria

Poyesis, onde ele realizou as primeiras edições da Quarta do Vinil, em 2006. 

Para 2017 existe o plano de associar o projeto  DàfiØw a uma feira de vinil a ser realizada

mensalmente no Parque dos Cajueiros. A ideia é trazer todos os vendedores de discos para celebrar a

cultura do vinil.

79 https://www.facebook.com/people/Cata-Discos/100009263761509  . 
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Barbearia Sr. Bigode

O lugar é, sem dúvida alguma, o mais sofisticado

dos espaços onde se vende LPs em Aracaju. A Barbearia Sr.

Bigode  tem  estacionamento  com  segurança,  wi-fi  e

ambiente climatizado. Na antessala de espera contígua ao

amplo  salão  da  barbearia,  uma  moto  Harley-Davidson  e

uma  mesa  de  carteado  decoram  o  ambiente.  Enquanto

esperam, seus clientes podem saborear alguma das cervejas

artesanais ou cafés  gourmet  disponíveis no menu. A boa

música é de graça, e vem do pick up ligado durante todo

expediente.  Tudo  para  propiciar  boas  experiências  aos

clientes. Funciona de segunda a sábado das 9 às 19h00, na

av. Poeta Mario Jorge Menezes, nº 2869, no bairro Coroa

do  Meio.  Seu  idealizador,  André  Pereira,  conta  sobre  o  início.  “Há  cerca  de  4  anos  comecei  a

pesquisar sobre essa volta da barbearia, já com esse formato vintage. Pesquisei e encontrei o formato.

Fui conhecer  in loco várias barbearias fora do Brasil. Pra Aracaju é uma novidade, mas temos um

pouco de cada lugar. De SP, de Curitiba, de Buenos Aires, até mesmo de algumas de Nova York e de

Aracaju.”

Além dos serviços de estética, oferecem outros produtos através de parcerias. “Já vendemos

motos  da Honda e  da Harley-Davidson.  Temos cervejas  artesanais  e  cafés  especiais  também. A

segunda peça que eu escolhi pra ter na minha barbearia foi o vinil. Quando montei a barbearia eu já

conhecia o sr Reinaldo, que fica ali defronte ao estádio do Sabino Ribeiro, e ele tinha antiguidades,

relógios antigos e tudo mais. Levei minha arquiteta para que ela conhecesse o local, pois
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 procurávamos um telefone antigo, mas encontrei também um móvel que sintonizava quase todas as

faixas, menos FM, e tocava vinil Falei pra ele que era meu. Eu compraria pra barbearia, mesmo sem

discos suficiente pra fazer a seleção musical. No dia que eu voltei pra comprar ele tinha vendido no

dia  anterior  e  eu  acabei  ficando  sem  o  aparelho.  Ele  gentilmente  me  informou  o  endereço  da

D'Época, e lá encontrei outro móvel, que comprei. E fiquei os 4 ou 5 primeiros meses da barbearia só

com  esse  aparelho,  mas  por  ser  muito  antigo,  quase  cinquenta  anos,  agulha  velha  e  prestes  a

quebrar, poderia ficar sem música em algum momento. 

Procurei outros fornecedores de móveis ou aparelhos, quando conheci o Zezinho. Depois o

China,  que me vendeu discos.  Você,  meu primeiro parceiro  aqui  na Barbearia.  Fez  com que eu

realmente tivesse aqui música pra tocar e pra vender, deixando consignados vários LPs de todos os

gêneros. A partir disso a coisa foi fluindo.” Hoje André possui treze aparelhos pra tocar vinil, entre

móveis dos anos 60 e pick ups mais modernos. 

Todo esse ‘extra’ foi pensado como um  plus para o serviço de barbearia. “No início da Sr.

Bigode  eu  queria  juntar  várias  culturas.  Gastronomia,  motores,  cultura,  vinil  e  sebo  de  livros,

aparelhos e pick ups, podiam ser adquiridas aqui, em conjunto, com  food truck, com o Clube do

Carro, Antigos do Farol, Clube do Fusca. O pessoal da tatuagem também. Várias culturas para nossa

clientela.”

Participante  de  grupos  de  discussão  sobre  vinil,  vê  a  indústria  fonográfica  como  poucos

vendedores especializados. “O mercado do disco de vinil nunca se extinguiu. O que aconteceu é que

o varejo trouxe novas mídias digitais, o CD, DVD, Blue-ray e tudo, e as lojas de varejo pararam de

vender os aparelhos que reproduziam vinil. Eu conheço pessoas com acervo de 10 mil LPs. O que

vejo no mercado atual, é que ele é crescente, mas com um detalhe no Brasil: ainda devido a não ter

como as pessoas reproduzirem em casa, o aparelho de vinil está muito caro. E a bolacha também

está muito cara. Os dois últimos que eu comprei zero, o custo deles é de R$ 150. 
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André constata algo que é cíclico dentro da indústria fonográfica, presente em toda a história

das mudanças de mídia fonográfica. Percebe a necessidade de maior investimento da indústria e do

setor  varejista  para  que  a  retomada  do  vinil  seja  mais  ampla.  “Se  tivéssemos  uma  grande  loja

varejista a custo acessível e com qualidade, teríamos uma redução no valor final de venda do vinil,

que continua a ser fabricado no mundo todo. É necessário fomentar esse mercado na sua totalidade.

É uma ação conjunta. Em Salvador tem feiras de vinil quase toda semana. Tem muita banda nova

gravando em vinil. Só que o custo da prensagem ainda é muito caro.” A Barbearia compartilhou em

seu Facebook80 o teaser da vaquinha da The Baggios “E eles vão prensar 250 vinis do novo álbum.

Vão produzir toda o áudio do disco no Brasil e mandar a mídia gerada pra fora do Brasil pra que seja

prensada lá, e mandada de volta pra cá, pra revenda. Saia mais barato.”

Sobre a produção no exterior, André disse que lá “as bandas gravam CD mas gravam vinil

também. Estive no Rio de Janeiro em 2015 e vi um show da Foo Fighters. Esse ano um amigo me

presenteou com um LP desse show que eu estive. É mágico você pegar o vinil, olhar a capa e encarte,

o peso, rotação e tudo mais.

Outro fator que sabiamente alerta para a boa convivência com essa velha tecnologia é o fator

manutenção. “Eu tenho na barbearia dois móveis valvulados e um mais moderno, que quando eu

tenho algum problema, não tenho quem dê manutenção nele direta. Se você tiver isso vai ter um

facilitador para que todos consumam.” 

Morando em São Paulo, André trabalhou na produção de alguns CDs. “Gravavam o backing

vocal em Goiás, a guitarra em São Paulo, bateria no Rio, quer dizer, são todos os instrumentos

gravados em separado e depois são mixados numa mesa. Há 50 anos não era assim.” Diferente do

processo anterior, onde os músicos ensaiavam muito até estarem prontos pra gravar. “Bateu, valeu!

E gravava todo mundo junto. O vinil era um show, executado naquele momento. Não é a junção dos

melhores recursos, pra mim é um show executado ao vivo.”

80 Na página da barbearia encontramos dois compartilhamentos, dias 28 e 29 de abril, do projeto para a prensagem do novo LP da
banda The Baggios, ‘Brutown’ (http://www.thebaggios.com.br/#brutown).
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Com  tantas  miríades  e  correlações  sem  fim,  fica  impossível  não  pensar  com  mais

profundidade sobre o tema. André define o vinil como “uma questão de arte. O vinil não é só música.

Não é só ‘cool’. Vinil é algo apaixonante mesmo. Depois que você compra o primeiro e põe lá pra

tocar, e aprende que não pode ser de qualquer jeito, o cuidado pra limpar, a limpeza da agulha, tudo

isso é fabuloso. Ter o vinil meio que inverte a condição: não é você que é dono do vinil. O vinil passa

a ser dono de você. Você não empresta. O vinil é seu dono a partir do momento que você tem ele.

Primeiro pela raridade, porque você não encontra em qualquer lugar. Às vezes você comprava um

CD com vinte músicas por causa de uma ou duas. Dos meus 100 LPs tem disco que possui dez faixas

e as dez são excelentes. Discos de grupos de Sergipe, como o Cata Luzes, Maria Scombona ou o

primeiro da The Baggios. Ícones da música eternizados naquele objeto que tem 50 anos de idade. O

CD não existirá com 50 anos. Vai se deteriorar. 

É um tipo de consumo até, pois não é descartável. Você vai guardar o vinil com carinho. No

mínimo você vai ter uma capa linda. É um quadro que está na sua estante e você vai pegar e mostrar

pros seus amigos. É histórico poder ter um aparelho de vinil, comprar e tocar discos. Tem que ter o

apoio da indústria fonográfica. Tem que ter o apoio do mercado varejista pra questões de reposição.

A indústria precisa apoiar esse produto que é o disco de vinil.”

145



Mercado Livre, redes sociais e vendas pela internet

Em outubro de 2016 visitamos o site Mercado Livre para consultar o acervo dos vendedores

que  em  entrevista  disseram  lá  atuar,  além  buscar  outros  vendedores  residindo  em  Aracaju.

Justificamos a escolha salientando o site atua há 17 anos no varejo virtual, e lá é possível identificar

alguns aspectos dos vendedores, como localização geográfica e alguns detalhes comerciais. 

Após acessarmos o site  procuramos itens cadastrados em ‘Música’,  filtrando a busca pelo

formato  ‘Vinil/lp’.  Do  total,  identificamos  nessa  data  apenas  244  itens  localizados  em  Sergipe.

Filtrando a busca por 'Cidades', encontramos 200 itens em Aracaju, sendo 29 em Carira81, 10 em

Itabaiana82 e 5 em Poço Redondo83. Apenas um vendedor de vinil em cada cidade do interior, se

destacando o de Itabaiana, a ‘Loja do Rock’, com 10 vinis e outros 868 itens cadastrados, sendo a

maioria (504) CDs, e os demais divididos entre roupas, HQs e livros e DVDs. Tem 1288 vendas

concretizadas em 8 anos de atuação no ML. 

De Aracaju encontramos China.84 O dono da Roots Rock & Cia. é quem tem mais anúncios.

São aproximadamente 120 itens que variam entre R$ 35 e R$ 350. Este, o “Wanderléa” (1963), LP

de estreia da Ternurinha. Cadastrado há 10 anos, tem apenas 22 vendas concretizadas nesse perfil.

Zezinho85 possui 10 anúncios de vinil cadastrados. Dos outros 21, 17 estão em ‘Eletrônicos,

áudio e vídeo’, contendo toca fitas,  receivers,  toca discos, entre outros. Realizou 663 vendas em 9

anos cadastrados no site. 

Natan86 tem  58  anúncios  de  LPs,  com  valores  entre  R$  8  e  R$  165,  a  maioria  discos

individuais. É cadastrado há 11 anos e possui 49 vendas concretizadas.

81 Carira: ANDREALLEXANDRE http://perfil.mercadolivre.com.br/ANDREALLEXANDRE. 
82 Itabaiana: Loja do Rock: http://perfil.mercadolivre.com.br/LOJADOROCK2011. 
83 Poço Redondo: BADGILBERT http://perfil.mercadolivre.com.br/BADGILBERT. 
84   China: http://perfil.mercadolivre.com.br/CHINADATEC. 
85 Zezinho: http://perfil.mercadolivre.com.br/ANTONIO.853. 
86 Sebo do Natan: http://perfil.mercadolivre.com.br/NATHHAN2005. 
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Os outros vendedores encontrados nessa data possuem poucos anúncios. Três deles com 3

anúncios. Issmaar87 tem 44 vendas em 3 anos de atuação. Marcofloyd88, há 10 anos, com 75 vendas

realizadas e Jamesonsilvasantos89, que não tem vendas suficientes para que o ML apresente seus

dados no campo ‘reputação do vendedor, mesma situação de Vemanuel90, ambos com apenas dois

itens  cadastrados nessa data,  e  Andreteixeira197491,  com um LP cadastrado e apenas 10 vendas

registradas em 14 anos como usuário do site.

Ainda sobre o uso do ambiente virtual pelos vendedores de Aracaju, dentre as redes sociais

citadas para venda de vinil, Facebook é a mais utilizada, existindo vários grupos para venda, troca ou

para discussões sobre o tema. Mas algumas ações no Instagram e Twitter foram detectadas, ainda

que timidamente. 

Enquanto os números do comércio tradicional do varejo apontam saldo negativo a –8,7%92, as

vendas através da internet têm aumentado progressivamente ano após ano, com uma média anual

de 32,6% de crescimento nos últimos 6 anos93. 

É  claro  que  Isso  não  significa  que  os  vendedores  necessariamente  migrarão  para  o  e-

commerce,  mas  acreditamos  que  será  apenas  uma  questão  de  tempo  acontecerem  maiores

investimentos e adesões pelos varejistas do setor em Aracaju. 

No livro ‘Conversa de Vinil’,  o professor Gláucio Machado faz uma observação pertinente

sobre a oferta de discos, de uma forma geral, que cabe perfeitamente para o mercado local e seus

vendedores. 

“Existem 2 tipos de mercado de vinil usado: aquele do especialista e outro do sebo de livros,

CDs e bugigangas usadas que somente compra e revende os discos sem entender a importância

87 http://perfil.mercadolivre.com.br/ISSMAAR  . 
88 http://perfil.mercadolivre.com.br/MARCO+FLOYD  . 
89 http://perfil.mercadolivre.com.br/JAMESONSILVASANTOS  . 
90 http://perfil.mercadolivre.com.br/VEMANUEL  . 
91 Lojinha dos Discos: http://perfil.mercadolivre.com.br/ANDRETEIXEIRA1974. 
92 Fonte: http://www.idv.org.br/varejo-em-numeros/varejo-brasileiro/. 
93 Fonte: http://www.ebit.com.br/webshoppers. 
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 que cada título tem (mas este modelo está acabando). O preço do especialista é, obviamente

maior,  pois  carrega  pesquisa  sobre  a  relação  procura  X  qualidade  da  mídia  X  quantidade

produzida sendo esta a relação que dará o preço final do vinil.” (2016, p.80).

É essa a perspectiva dos colecionadores sobre a oferta de discos também em Aracaju. Mas há

uma terceira via.

“Muitos vendedores estão abusando dos preços e elevando a valores estratosféricos sem ter

razão para tal, simplesmente, motivados pelo aquecimento do mercado criando uma relação

meio desequilibrada, pois, a maioria dos amantes do vinil não são os colecionadores que dão

fortunas a determinados discos. O colecionador de hoje é jovem! E juventude e dinheiro não

são coisas que combinam muito e isso poderá atrapalhar todo o rejuvenescimento do disquinho

de plástico preto.” (Idem, p. 81).

O cenário é este. Na feira dos discos vende quem fala mais alto ou está onde o comprador de

vinil estiver. Mas quem é esse ser que compra uma mídia exótica, pesada, espaçosa, que lota móveis

e abarrota cômodos das casas com ela? É ampla a literatura sobre colecionismo, mas não ensejamos

destrinchar um perfil  psicológico do colecionador, apenas saber um pouco sobre esse fascinante

expediente do entretenimento humano. 

Antes de falarmos propriamente sobre colecionadores, apresentarei a vocês o vendedor João

dos Discos, talvez o único presente na fala de todos os vendedores e colecionadores entrevistados

para este livro. Por motivos expostos na  Apresentação,  sua entrevista foi tomada em 2006 e aqui

apresento o resultado, a entrevista que não realizei e que motivou o início deste trabalho. Com vocês,

o Negão. 
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João dos discos94

“É uma estupidez  deixar  de  fabricar  uma coisa  tão  preciosa  quanto o  vinil.  Eu

comecei  a vender disco quando fui para o Rio de Janeiro em 1970. Os primeiros discos que eu

comprei na Feira de Acari,  foram dois LPs do Roberto Carlos. Depois eu comprei o Elvis.  Aí eu

comecei a juntar. Passei a comercializar também. Comprando e revendendo. No Rio de Janeiro, na

Feira de Acari. Vendi durante nove anos naquela feira. Era chamada feira do Robalto, pois vendia de

tudo.” 

“Eu tinha me separado da segunda mulher por causa de

disco. Eu vim do Rio de Janeiro só com discos do Elvis e dos

Beatles. A separação fez com que eu deixasse os discos todinhos

pra esposa que eu morava. Chegou uma época que ela me disse

‘Ou eu ou os discos’. Eu preferi os discos.” (risos) 

Fala sobre sua casa lotada de vinil. “É uma bagunça aqui

porque nós não temos espaço. Pretendo fazer uma loja melhor,

um cantinho lá no quintal. Aqui tá muito estreito pra quantidade

de disco que tem. Mas eu gosto assim, pois os colecionadores

acabam vendo outros discos e acabam comprando.”

Sobre  seus  clientes,  disse  que  os  colecionadores

chegavam de mansinho. “Eles não dizem especialmente o que eles querem. Eles vêm e procuram, eu

pergunto o que eles querem e eles despistam. Ficam olhando tudo. Isso é engraçado. Despertou

minha curiosidade. Muitas das vezes ele pega um disco raríssimo e que vale 300, 400, e compra na

minha mão por 1 ou 2 reais. 

94 A fala de João aqui presente é a transcrição de uma entrevista concedida para a equipe do documentário “Nos amamos vinil”, curta

realizado por André Carvão em dezembro de 2006. 
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“O disco de maior valor que eu tenho aqui é do Elvis Presley95.” João aponta para o disco e diz

ao seu entrevistador,  “está  ali  ao  seu  lado.  É  o  mais  cobiçado.  Está  à  venda por  R$ 10 mil.  É

importado.” 

Sobre a preferência de seus clientes, disse que “o jovem procura muito o Pink Floyd, Iron

Maiden, Led Zeppelin, U2, The Who, Peter Tosh. Esses são bem vendidos também. Música brasileira

que  vende  é  mais  brega.  Adelino  Nascimento,  Amado  Batista.  Esses  caras  são  bem  vendáveis

também.” Questionado sobre o que o vinil representava pra ele, disse que “o vinil representa tudo na

minha vida. Eu sobrevivo dele. Aonde eu iria vender um CD por R$ 300. Eu já vendi disco por mil

reais. 800, 500, 600 reais. Aí as pessoas que estão nos assistindo agora podem me perguntar: que

discos são esses? Aí é segredo profissional.”

Eu ia na casa dele e de Cida, sua companheira, com uma frequência mensal no início, até que

numa mudança de trabalho, parei de ir com regularidade. Tinha a mesma reverência de entrar lá

como se fosse uma igreja ou um terreiro. Um lugar sagrado. Entrando ali eu me sentia como um

arqueólogo. O próprio ‘Indiana Jones em Busca do Disco Perdido’, sem saber que disco era esse.

Deve residir aí a ânsia de todo colecionador. Mais do que encontrar ‘aquele disco’, encontrar, na

aleatoriedade do garimpo, algo que signifique mais do que a própria meta invisível. 

Em quase todos os sebos de disco você encontra o ambiente de poeira e lá não era diferente.

Mas João cuidava bem de seus LPs. Encontrei-o várias vezes comprando plásticos para os discos na

KiPlast, nº 596 da rua Apulcro Mota. E os LPs ficavam ótimos. É fácil de reconhecer o disco tratado

por ele. O plástico grande era dobrado para dentro da capa e colado com fita adesiva.

Encontrei Cida no mesmo dia que apresentei o projeto deste livro à minha orientadora na

UFS. Estava no restaurante Mangará e ela passou. Achei parecida com alguém que eu conhecia. Mas

ela voltou e perguntou. “André?”. Era Cida sim! Conferi seu número no meu celular, e batia. Falei da

ideia  do  livro  e  meses  depois  lhe  telefonava  pra  agendar  a  entrevista,  realizada  numa  manhã

tipicamente quente de Aracaju. 

95 É o long play 10” Elvis Presley, RCA BKL-60. Pode ser encontrado em sites como o Mercado Livre entre R$ 160 e R$ 500,00. 
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Cida é de escorpião, novembro de 1954. Fui à sua casa no Siqueira Campos para conversar

sobre ‘seu velho’. “Ele lavava a capa e passava lustra móveis de lavanda. Qualquer pano ele pegava:

cueca velha, pano de prato e outros panos. Usou muito meus paninhos” (risos). “João era virginiano,

de 20 de setembro de 1944. Ele era bem largado, mas eu ficava no pé. A gente só brigava por causa

disso.” Se conheceram em abril de 1990, no conjunto João Alves. 

“Ele trabalhava na praça no conjunto Dom Pedro.  Fazia a segurança da praça.  Eu estava

desempregada e aí surgiu um emprego de vendedora de perfume. Saia de porta em porta, e acertei

lá. Vendi pra ele desodorante, perfume, creme para o corpo. Ficamos namorando uns sete anos até

eu ir morar com ele na rua 4, nº 1. Quem ia uma vez não errava a segunda. Ficava perto da avenida

H. O dia todo música. Passavam lá o dia todo ouvindo música, rindo e tomando cerveja. Eu sempre

trabalhei  e  quando  chegava  pra  almoçar  ele  já  tinha  comido  e  já  estava  dormindo.  Raramente

encontrava os clientes. Poucos ficavam o dia todo. Você, o Paulo ficava até o meio dia e depois saia.

Meu velho não era diplomado mas sabia conversar muito bem. Sem maldade, sem palavrão. Até um

ex-vizinho falou ‘João tem história. Quando eu morrer eu não terei história’.”

Cida nos disse que João trabalhou na TV Atalaia, mas não soube dizer exatamente com o que.

“Depois ele foi trabalhar vendendo disco, em 1992. Dia de sábado saia da praça e ia vender nas

Trocas, na época em que ficava na estação da Leste. Chegou a ir na feira do Lamarão, mas desistiu. E

ficou só em casa e nos fundos do Gbarbosa.” O negócio do disco não estava tão rentável, mas disse

que mesmo assim era bom. “Ele ganhava mais que meu salário. Ia gente todo dia lá em casa, a

semana toda. Tanto pra comprar LP quanto pra ele rezar. Sem religião. Algumas pessoas chegavam

tão desorientadas e saim de lá bem tranquilas. Pra isso ele sabia fazer, apenas conversando. Eu

admirava muito nele isso ai. Ele era tranquilo e deixava as pessoas tranquilas. Ele sorria demais e

brincava muito. Música 24 horas dá nisso.”96 

96 No momento  em que redigia  esse  trecho,  22h21 de  15  de março de  2017,  como um sinal  dos tempos,  um assombro  ou
sincronicidade (ela, mais uma vez!), algum vizinho, toca em alto e bom som o favorito do João, Elvis Presley. ‘Always on my mind’
e depois ‘It’s now or never’. 
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Sobre o acervo do esposo, disse que alguns vinham de doações, “mas muitos ele comprava. E

pra comprar a ele vinha muita gente de Aracaju. Às vezes quando reclamavam do preço, ele dizia

‘Cada um dá valor ao que é seu’. O que tivesse de falar ele falava a você.” Certo dia confessou à Cida:

“Eu vou me aposentar, mas será que eu vou viver?”. Não foram nem dois anos. Uma semana antes

de falecer, ele estava tomando remédio de verme e remédio não se mistura com bebida. E ele gostava

de uma quente, ai ficou contrariado. Na semana que tomou o remédio ele bebeu. Eu acho que foi

isso. E eu tinha falado na semana anterior. E ele fez de novo. Ele tinha problema de pressão e se

automedicava com remédio natural. Mas ia muito ao médico. Não podia sentir uma dor na unha que

corria pra se consultar. Se cuidava muito, mas bebia. Vinho, cerveja, uma canelinha, um quente.”

João morreu dia 15 de julho de 2011. 

“Eu fui pra casa de minha mãe, que era cadeirante, no dia que João faleceu. Sai de casa com

minha neta e disse pra ele que ia pra casa de minha mãe cuidar dela. Era diabética e eu tinha medo

que ela tivesse depressão. Morava na rua de Bahia, no Siqueira Campos. Passava o domingo com ela

e voltava pra casa na segunda de manhã. No sábado vinha pra fazer a feira e dar todo suporte nas

coisas de casa. Quando saí de casa na quinta-feira, deixei-o limpando disco e tomando a cerveja dele

e disse que voltava na sexta-feira. Minha vizinha ligou na sexta de manhã procurando por ele. Tinha

batido na porta de derrubar a casa. Não tinha ido caminhar. Tudo em silêncio na casa. ‘Então está

em casa’, pensei. Saí correndo feito uma doida. Quando cheguei lá tava morto. ‘Acorde pra trabalhar

meu velho’ e topei nele. O lado direito estava gelado. O lado esquerdo ainda tava quente. Eu acho

que morreu de manhã. E morreu sem mim, como ele queria. O filho dele falou que eu abandonei o

pai. Quando a pessoa morre, morre sozinha. Sete da noite tava tomando cerveja em casa. Já tinha

falado do remédio e ele tomando cerveja. Pense o chão sair do seus pés. A casa dobra de tamanho.

Tudo fica sem prestar. Nada presta, nada presta. Que casa vazia. Sem música. A música foi cortada

de mim e a música foi cortada da minha vida. Da rua também. Até hoje o pessoal fala da falta que ele

faz. A mãe de uma vizinha que morava no interior falou que queria ir ao enterro. Disse que não

queria morrer sem ver pela última vez o amigo. 
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Cinco  dias  depois  ela  faleceu.  No  velório,  homens  e  mulheres  choraram  demais.  Minha

família era apaixonada por ele. Meus irmão. Minha mãe ficou numa tristeza tão grande que não

podia ouvir uma música que chorava. Era o genro da vida dela. Eu botei pra tocar Elvis. “Love me

tender”. Ele pediu pra tocar no velório se morresse primeiro. ‘Não importa se alguém da minha

família queira ou não, coloque’. Pedi licença aos presentes e repeti enquanto o corpo estava lá. ‘Se

puder leve pro cemitério’. Mas não deu. 

Era cheio de vida. Muito brincalhão. Crianças, idosos. Conversava com todos e saia tudo bem.

Todo mundo entrava naquela casa e ficava bem. Ligava pras rádios e pedia música. Ficava ouvindo

até não sei que horas. O programa do Geneton Alcântara. Acho que até tem entrevista com ele.

Gostava do programa de Ludwig. 

Ficamos juntos  21  anos,  três  meses  e  um dia.  Vai  fazer  cinco anos.  Não  tem nem como

esquecer pois é aniversário de minha neta e ela queria fazer o aniversário dela lá em casa. Insistiu

um bocado. E ele faleceu no dia do aniversário dela. Nem cortamos o bolo dela. Ia fazer 6 anos. Era

apaixonada por ele, o vovô João. Foram criadas lá um tempo. Moraram lá com a mãe, minha filha. A

outra neta, Yasmim, estava lá comigo no dia. Nos despedimos dele pra ir numa missa lá no Siqueira

Campos. Ela foi lhe pedir a bênção e ele abraçou Yasmim tão forte e disse ‘Não esqueça que vovô te

ama muito’.

Uma sobrinha de Cida, Priscila Richelle, está por perto e houve sua tia falando. Lembra dessa

época e diz, sobre o tio postiço, “quando tia foi morar com ele éramos todos pequenos. A casa era

areia branca na lateral e no quintal. Quando tia dizia que ia pro João Alves tinha que levar todo

mundo. Ele colocava aquele disco do coelho97 pra gente ouvir. ‘Aff’ Maria, a gente se acabava de

dançar. Ele ensinava os passos. Botava a gente de cabeça pra baixo, dançando rock com a gente. Era

bom demais. Ele gostava muito de brincar com as crianças.”

97 O disco ‘Jive Bunny And The Mastermixers - The Album’ (RCA, 1989) conta com músicas de  Little Richards, Jerry Lee Lewis, Bill 
Halley, Chubby Checker, The Surfaris, Chris Montez, Chucky Berry, Del Shannon, Elvis Presley entre outros. Fonte: 
http://www.anos80.com.br/notorious/jive_bunny_mastermixers.html. 
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Cida disse que ele era a atração nas serestas da igreja. “Tinha gente que perguntava ao padre

se João dos Discos ia pro baile, aí o padre confirmava. A gente batia os quatro cantos do salão. Mas

só dançava com ele. Outros perguntavam se nos ensaiávamos em casa. Algo que eu admirava demais

nele, que eu ficava engrandecida com isso, é ele era muito amigo das pessoas que iam lá tomar

conselho com ele. Fosse pra quem fosse. Muita gente ia buscar conselho. Até menins novos que

usavam droga.”

Cida sorri, triste. “Eu sinto muita saudade e muita falta dele. Eu ainda me sinto mulher de

João. Meu velho foi embora. Como eu sinto falta daquele homem. A saudade é muito grande. Foram

anos maravilhosos com ele.”

Logo após a morte de João, um de seus filhos, orientado por uma advogada, invadiu a casa.

“Tive que chamar a polícia. Hoje tá lá a casa do mesmo jeito. Não fizeram nada. E não para ninguém

no aluguel da casa. Nada feito com maldade vai pra frente. Uma coisa eu consegui. A pensão eu

consegui, depois de muito trabalho.” Os discos do João, Cida vendeu pro Gordinho. “Foi uma guerra

pra receber dele. Chamei de moleque. Disse pra ele ‘você faz isso porque João não está aqui.’ Mas

recebi, depois de muito custo. Hoje ele quer se aproximar e não encontra espaço. Ele ia muito lá em

casa. Uma vez João ganhou 8 mil discos. Ele tinha mais de 10 mil LPs. Enchemos 6 caixotes enormes

de madeira, cheios de discos.”
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3.5 Colecionadores

“Não lembro quantos eu peguei, mas se chegasse uma coleção
e eu fosse catalogar, eu falava com o dono da loja: ‘Anota!’ 

Comer, vestir, pra que? O negócio é disco porra!”

Fúria Astaianax

Sem os colecionadores provavelmente os LPs teriam de fato acabado como os executivos da

indústria fonográfica e a mídia especializada tanto propalaram. Seria muito afirmar que apenas o

interesse de colecionadores e pesquisadores da música alimentou e fomentou o mercado do LP na

era do streaming98? 

Um disco custava 10% do salário-mínimo no final dos anos 80. “A gente sabia que papai tinha

recebido o pagamento do mês quando ele chegava em casa com um disco de vinil e uma garrafa de

whisky.  Ele sentava e ouvia o disco bebendo um pouco.”  Me disse a amiga Sandra Oliveira em

conversa informal,  indicando um custo não popular para o LP à época.  A introdução do CD no

mercado e a redução da procura dos LPs teve como consequência sua redução de preço. 

O motivo para comprá-los pode variar,  mas existe inegavelmente um prazer, implícito ou

explícito, no ato. Do ‘apocalipse vinil’ pra cá, um fator que liga colecionadores separados por quase

vinte anos, sem dúvida é esse prazer pela música. A diferença entre  um e outro, é que hoje a música

soa em múltiplos suportes e comodidades lubrificadas pela convergência midiática. 

Após  o  expurgo  industrial  entre  meados dos  anos  90,  até  meados  da  década seguinte,  o

bolachão resistiu e, pelo visto, reagiu. Conversei com o ex-colecionador de LPs Renato Aurelino, que

hoje usa todos os formatos, menos vinil. “Uso CD, Mp3, jogo tudo no HD do computador e ligo num

home theater de qualidade.” Me disse quando sentiu que houve uma mudança.

98 “O  streaming deu um novo respiro para a indústria da música e mantém até hoje sucesso na comercialização, pois, é uma
tecnologia que se paga para ouvir as músicas ou, quando gratuito, há a presença de propagandas que mantém as finanças do
empreendimento vivas.” (Machado, 2016, p. 10). Em seu ‘Global Music Report 2016’, a IFPI informa que 2015, pela primeira o
serviço de streaming, em ascensão desde seu lançamento no mercado, superou vendas físicas. 
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“Na virada dos anos 2000 pra cá houve uma mudança de mentalidade. Entrou em cena o

colecionador e de um certo romantismo para com o vinil. Ai voltou a ter um valor de

mercado. Como não era mais fabricado, algumas bandas lançam edições de prensagem

muito pequena, e os vinis são muito caros, até cinco vezes o valor do CD, daí poucas

bandas disponibilizarem seus trabalhos em vinil atualmente. Muita coisa começou a ficar

rara. Pouca gente preservou uma coisa ou outra. [...] Não se fabricou mais e as coisas

ficaram mais escassas, o que ajudou a valorizar ainda mais em termos financeiros. Os

colecionadores pagam bem mesmo. Quem ama o vinil não mede esforços pra ter aquele

que se encontra uma vez na vida. (2016).

A  reação  do  formato  vinil  encontra  bom  reflexo  nos  resultados  comerciais  progressivos,

atingindo valores proporcionais aos do final dos anos 80, quando o CD começava a ocupar espaço no

âmbito mundial do mercado, refletindo alguns anos depois no Brasil, em meados dos anos 90. Mas,

qual é o perfil desse público?

Continuando no rastro da sincronicidade aliada à sorte, afirmamos que alguns pontos para o

desenvolvimento desse livro foram facilitados pela existência desde 2015 do site Universo do Vinil.

Entre  vários  tópicos  para  compreender  o  mercado  e  as  peculiaridades  da  cultura  do  vinil,  seu

idealizador,  o  professor  Gláucio Machado99,  “propôs  na semana de 24 a  30 de julho de 2016 a

primeira pesquisa sobre o perfil do fã de discos de vinil.” Alerta que a pesquisa não tem caráter

científico, pois apresenta-a como um “levantamento na web, sem delimitar a amostra e muito menos

determinar  o  universo,  pois,  foi  respondida  por  adesão  voluntária”,  com  702  respostas.  Após

detalhar  a  metodologia  de  aplicação do  questionário,  apresenta  o  resultado100,  do  qual  listamos

alguns tópicos abaixo.

• O fã de vinil é predominantemente do sexo masculino e os fãs estão, em sua maioria, na

faixa acima dos 33 anos

99 Prof. Dr. Glaucio Machado – cientista social, coordenador e professor de cursos de mestrado e doutorado na área de Propriedade 
Intelectual na UFS, editor do UV, colecionador e pesquisador sobre a indústria fonográfica e a cena vinil. 

100 Confira os resultados da pesquisa na íntegra acessando o site Universo do Vinil: http://universodovinil.com.br/2016/08/07/perfil-fa-
colecionador-discos-de-vinil/.
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• 18,1% compram até 4 vinis por ano e 42,5% compram mais de 12

• 76,6% compram vinis novos e usados e 21,2% compram só usados

• Sobre como compra vinis (esta questão podia ter mais de uma resposta) 78,3% vão às

lojas  físicas  comprar;  63,1%  compram  em  lojas  brasileiras  pela  Internet;  26,9%  afirmam

importar em e-commerce internacional e 17,5% compram diretamente em viagens ao exterior

ou encomendam de alguém que vá a outros países.

• 30,5% do comprador de mídia de música adquire somente vinil e 53,6% compra CD e

40,5% DVD legais. A compra de CDs piratas é de apenas 4,1% e de DVD nesta mesma situação é

de 4,4%, em contrapartida, 42,6% faz download ilegal. 19,9% é assinante de algum streaming

de música e 24,1% utilizam o streaming gratuito.

• 91,8% dos respondentes tem toca-discos. Destes 49,2% tem mais de um em casa (vide as

marcas na tabela abaixo)

• Nas escolhas da preferência musical (podia escolher mais de uma) o rock internacional,

seguido do rock nacional, da MPB e do blues são os estilos prediletos do fã do vinil. (Machado,

2016).

Das  conclusões  apresentadas,  destacamos

algumas  observações  do  professor  Gláucio.  Primeiro,

que  “o  grande  número  de  pessoas  que  responderam

comprar  em  lojas  físicas  indica  a  veracidade  do

rejuvenescimento  do  mercado  de  discos,  outrora  em

franca  decadência.”  Duas  outras  conclusões  espelham

respostas dos donos de lojas sobre seu público. A que

indica o rock como gênero preferido e a que demonstra

a ausência de mulheres nas trincheiras da militância do

vinil.  Essa característica também se repete no âmbito

dos lojistas,  onde atualmente apenas Dona Didi  é  lojista,  e  Dona Inês,  do Cantinho da Música,

historicamente. 

157

Cartaz do ‘I Seminário Música e Vinil’



Algo constatado através da participação regular em feiras de vinil em Aracaju desde a segunda

edição do Encontro de Amigos e Amantes do Vinil, em 2010, passando pelas edições da Feirinha da

Gambiarra a partir de 2014 e em 2016 na I Feira Universitária do Vinil em 2016101,  ou na Festa

Brechó, em 2017, é a impressão nítida de um fluxo crescente de novos adeptos e de pessoas voltando

a comprar LPs, após ter abandonado o formato e, por muitas vezes, vendido por uma bagatela ou até

jogado fora. 

Em nossa avaliação, constatamos ser mínima a presença feminina na compra de LPs, e o

gênero rock, em quase todos os seus subgêneros, é a grande preferência, seguido da MPB. Apesar de

algumas  compras  não  serem  realizadas  pela  ausência  de  ‘cartão  de  crédito’  nas  opções  de

pagamento, o fluxo de vendas e consequente retorno financeiro nessas feiras, em todas as ocasiões,

foi sempre maior que o investimento.

Gláucio é mineiro da cidade de Santos Dummont. Iniciou sua primeira coleção de vinil no

início  dos  anos  80.  Comprava  “principalmente  rock  progressivo.   Tínhamos  todos  do  Rick

Wakeman, Pink Floyd, Triumvirat, e óbvio os Kraftwerker.” Disse que foi “um grande colecionador,

mas a vida profissional e a vida afetiva me tiraram muitos discos. Numa das separações os LPs

ficaram com a ex.” (risos) 

Recomeçou a coleção e possui mais de mil CDs, “e os Mp3 né, que o que eu não conseguia eu

baixava”, coisa que não faz mais. “Uso o Deezer e o Spotfy. O Deezer está incluído no meu plano da

TIM, e não conta os dados da banda larga, daí eu baixo e salvo no computador ou no smartphone”,

onde tem mais de 8 mil álbuns salvos. 

“Hoje eu não baixo gratuitamente o que é pra ser pago. Comecei comprando os dowlnloads de

Mp3.  No  início,  obviamente  como  a  gente  ainda  não  entendia,  pelo  Napster  baixava-se

erradamente,  pirateando.  Até  compreender  o  que  era  esse  universo  todo.  A  partir  desse

compreensão eu comecei a comprar os downloads em vários sites que vendiam. O que eu uso,

101 Realizado dia 30 de agosto de 2016, o I Seminário Música e Vinil foi organizado pelo Professor Dr. Gláucio Machado, 
administrador do site Universo do Vinil.
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 quando preciso usar hoje, é o iTunes, mas uso pouco pois o Deezer me atende.” (2016).

No entanto, prefere a mídia física com o LP na ordem da preferência e o CD em seguida. Só

em último caso parte pra solução virtual. 

“Eu acho que a mídia da música tem que ser um complemento sensorial auditivo, táctil e visual.

Isso completa o álbum. Quando o artista faz a arte da capa, do encarte, tem uma lógica nisso aí.

Quando você compra só a música, compra metade do que o artista pensou para quele álbum. Só

compra a parte da música. E o que a equipe de produção transou pro álbum você deixa de lado

quando faz download ou ouve via  streaming. A música é um conjunto. Visão, audição e tato.

Quando você fica no streaming ou download, usa só a audição.” (2016).

Sobre o novo colecionador de discos, tem uma opinião baseada na sua própria experiência,

calcada na renovação de acervos perdidos. Sobre esse entendimento disse que

“o comprador de vinil de hoje tá repondo aquilo que ele perdeu ao longo do tempo. Tanto que

as listagens italiana e inglesa dos maiores vendedores de vinil de 2015, encontramos: Beatles,

Pink Floyd, David Bowie, Elvis Presley, entre outros, e Adele, que não deixa pôr os discos dela

em  streaming.  Tá  vendendo  vinil  e  CD.  É  reposição  de  catálogo,  mas  em  cima  de  um

comprador que sabe o que quer.” (2016).

Colecionador há quase 10 anos, o DJ Rafa Aragão faz discotecagens com vinil desde 2009. É

um dos fundadores do projeto DàfiØw Sistema de Som.

“comecei a comprar discos ainda adolescente, mas fiquei alguns anos sem fazê-lo por não ter

mais vitrola,  ainda assim não me desfiz dos meus. Vez ou outra comprava algum. Após me

tornar DJ, voltei a comprar discos com mais frequência. Minha relação com vinil vem desde da

infância, é daquelas relações de amor que é difícil de explicar.” (2017).

No início da atividade trabalhou como a grande maioria dos profissionais da discotecagem,

“com um notebook em mãos e bastante mp3. […] Depois comprei uma controladora, que me deu
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 meu performance e simula uma pickup. O vinil só se tornou uma realidade como discotecagem com

a Dáfiow.” Outro fator que impediu de adotar o vinil desde o início, mesmo já comprando discos, foi

a realidade econômica, pois “os equipamentos para uso do vinil como DJ são bem mais caros.”

Sobre os profissionais em atividade na cidade, disse que o único que conhece é Léo Levi.  Em

em outros estados é mais comum encontrar DJs com vinil. 

“Na Bahia você tem o dj Raiz do Ministerio Público com som voltado para cultura jamaicana,

em Recife tem o dj 440, realizado das festas Terça do Vinil e Vinil em Brasa. Em São Paulo, o dj

Dandan  comanda  o  Discopédia.  Essas  são  algumas  das  referencias  de  eventos  e  djs  que

trabalham com vinil, Tem muitos outros.” (2017).

Sobre a discotecagem com LPs em Aracaju, não sabe informar

“Não sei dizer se os DJs mais antigos começaram com vinil ou já foram com CDJ, Mas os mais

antigos como Cafu, Leo Levi, Kaska, é certo que tenham experiencia com disco, mas não sei

dizer se começaram de fato com ele. É algo até pra se pesquisado, quem era os djs da decada de

80 e 70 em Aracaju. Ações isoladas de DJ's que esporadicamente tocam em algum barzinho ou

evento. Acredito que a Dáfiow seja o único coletivo com esse intuito, de fazer uma discotecagem

100% vinil, dialogando com o publico, com colecionadores e revendedores.” (2017).

Compra seus LPs nos sebos da cidade. “Quirino, Natan, Freedom, e com vendedores avulsos,

como John Max, enfim, meio que tudo mundo roda pelos mesmos lugares aqui.” E, como a grande

 maioria dos afeitos ao vinil,  compra também pela internet “quando se trata de discos novos ou

raros.” (2017).
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Vitrines Virtuais

Neste sentido, observamos cada vez mais o acesso à internet facilitado por suas operadoras.

Através de conexões Dial modem, xDSL, cabo, Wi-Fi, rádio, WiMax, satélite, 3G, etc, quem tiver a

conta paga poderá acessar as inefáveis vitrines virtuais via smartphones, tablets ou mesmo através

dos arcaicos notebooks ou desktops, e se juntar aos irmãos terráqueos na tarefa de girar bilhões de

dólares via e-commerce, ano após ano, comprando e vendendo de tudo um pouco. Ou muito. Itens

novos e usados, do alfinete de centavos à fazenda de R$ 300 milhões. 

Um dos líderes mundiais no setor, o Mercado Livre em seu site institucional102 informa que é

“a maior comunidade de compra e vendas da América Latina” e que “oferece soluções para que

pessoas e empresas possam comprar, vender, anunciar, enviar e pagar bens e serviços via internet”.

Fundado em 1999 na Argentina, em novembro de 2005 já incorporava seu maior concorrente, o site

Arremate.com. Além do ML Classificados,  carro-chefe da empresa onde pessoas física e jurídica

compram ou vendem novos e usados. De lá pra cá a  empresa ampliou o leque de serviços para

Mercado Pago,  Mercado Envios,  Mercado Shops e o  Mercado Publicidade.  São 23,6  milhões de

compradores que fazem 4 mil buscas por segundo, atendidos por 7,8 milhões de vendedores. Hoje

são mais de 151 milhões de usuários registrados nos 18 países onde atua. Resultado prático: site de

vendas  a  varejo  mais  visitado  da  América  Latina  e  8º  do  mundo.  Essas  posições  parecem  ser

justificadas pelos cifrões. Apenas no primeiro trimestre de 2016 foram realizadas 38 milhões de

vendas que movimentaram U$S 1.7 bilhão. Mas o trimestre seguinte foi melhor ainda, com a receita

líquida total atingindo “a marca dos US$ 199,6 milhões, após um crescimento de 73% durante os

últimos  três  meses  avaliados.  Foram  43,7  milhões  de  produtos  vendidos,  aumento  de  45%  em

comparação ao mesmo período de 2015.” Fecharam o ano fiscal de 2016 informando uma receita

líquida de US$ 844,4 milhões, “um crescimento de 30% comparando com 2015”. 

102 Página Institucional do site Mercado Livre: http://institucional.mercadolivre.com.br/. 
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Nesse ano o Brasil, maior mercado da companhia, com peso US$ 455 milhões, apresentou

“um dos melhores resultados de sua história, com crescimento de 57% em dólares e 60% em Reais

no ano, atingindo receita líquida de […] mais de R$ 1,5 bilhão.103” Sites como Ebay, OLX, Mercado

Livre, entre outros classificados virtuais, criaram condições ideais tanto para desova do encalhe das

lojas de vinil quanto pra dona Maria ‘desapegar’ da sua coleção de heavy metal e clássicos. Outra

benesse para os colecionadores foi suprir a escassez de praticamente todos os insumos do universo

do vinil pra quem quisesse ouvindo vinil. Vitrolas novas ou relíquias históricas. Agulhas e cápsulas,

plásticos  e  envelopes  protetores,  correias,  entre  outros.  Afirmamos  sem  dúvida  de  errar  que  o

comércio virtual foi deveras importante para ajudar os sebos na manutenção da cultura do vinil.

Fizemos uma breve análise quantitativa sobre a oferta de vinil e produtos afins, para ter uma

noção  de  como ela  se  dá  no  Brasil.  Acessando o  ML em 12  de  outubro  de  2016,  encontramos

cadastrados em ‘Música’  itens de todos os nichos. Mas especificamente mídia gravada, 1.652.418

anúncios,  entre CDs  (864.360), Vinil/LPs, (630.080), DVDs (106.991), Blu-ray (18.819), Cassetes

(16.984),  Laserdiscs  (2.721),  VHS  (2.177)  e  Outros  Formatos  (10.300).  Neste  último  item

encontramos  vários  produtos  para  o  universo  musical  que  vão  desde  partituras  e  hinários  até

correias  para  pick  ups  e  insumos  diversos  para  o  universo  musical,  como  plásticos,  fusíveis  e

cacarecos em geral. Dos 630.080 anúncios, 93,47% são das regiões Sul e Sudeste, mas a esmagadora

maioria encontra-se mesmo em São Paulo. Com 307.461 anúncios, quase metade do total, é o 1º

absoluto da lista onde Sergipe é 21º colocado. Sobre a oferta de discos na internet, nos valemos da

segunda pesquisa realizada pelo site UV. Com o intuito de identificar as “perspectivas e perfil do e-

commerce brasileiro de vinil”. A pesquisa foi aplicada realizada entre os dias 19 de fevereiro e 09 de

março de 2017 no âmbito da rede social Facebook. De acordo com o prof. Gláucio Machado, “foram

convidadas lojas que vendessem vinis para participarem com as seguintes características: tivessem

página – Fanpage – no Facebook (não valia perfil pessoal) e cada uma delas deveriam conter um

mínimo de 3 mil curtidores.” Obtiveram uma taxa de 40% de respostas, “acima do aceitável, de

103 Informações disponíveis nos artigos “Mercado Livre divulga balanço bem sucedido referente ao 2º trimestre de 2016” e “Mercado 
Livre tem crescimento de 30% em receita em 2016”. Disponíveis, respectivamente em https://canalte.ch/S1MS5 e 
https://canalte.ch/S1XBW, artigos da página especializada em e-commerce Canal Tech. 
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 acordo com a  metodologia aplicada104”, o que lhes forneceu “uma mostra bastante razoável do que

venha a ser o perfil e as perspectivas do comércio brasileiro de vinil.” Os resultados 105 da pesquisa

foram divulgados no site do UV dia 12 de março de 2017, nos auxiliando na tarefa de compreender

um pouco mais a dinâmica do negócio do vinil na internet.

• Este não é um mercado recente, como podemos observar ele contém lojas com mais de

02 anos em atividades no Brasil e 25% das empresas têm mais de 06 anos. Portanto, o mercado

já tinha verificado o “retorno” do vinil antes mesmo do boom de matérias que têm saído na

grande mídia ultimamente.

• No e-commerce brasileiro prevalece a venda de discos novos.

• 50% das lojas participantes da pesquisa vendem vinil,  CD e DVD, portanto, mídias

físicas de música; 37,5% só vendem vinil e apenas 12,5 diversificam seu comércio vendendo

vinil com outros tipos de produtos.

• 75% das participantes não têm lojas físicas

• O mercado de vinil está em expansão segundo 62,5% dos respondentes e 37,5% dizem

que está estagnado, mas não houve respostas como estando em decadência.

• 100% disseram que as redes sociais (a presença no Facebook, Instagram e semelhantes)

ajudam nas vendas […]. (Machado, 2017).

Ainda que sejam parciais, os resultados apontam uma tendência ao investimento no ambiente

virtual para aumentar os rendimentos dos lojistas, no mesmo sentido que arreganham a felicidade

dos consumidores de vinil ao ampliar sua oferta, em um mercado que terá que se adaptar às pressas

se quiser fatiar o 1 bilhão de dólares prometido para o lucro desse nicho em 2017.

104 “O nível de resposta foi alto perto do que se espera normalmente em pesquisas feitas online a partir de convites por e-mail ou
outras formas digitais de contato – segundo Fred Reichheld em The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive
in a Customer-Driven World, 20% já seria um número aceitável.” (Machado, 2017)

105 Os resultados da ‘Pesquisa UV - Perspectivas e perfil do e-commerce brasileiro de vinil’, podem ser conferidos na íntegra no link
http://universodovinil.com.br/2017/03/12/pesquisa-uv-perspectivas-e-perfil-do-e-commerce-brasileiro-de-vinil/.
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3.6 Discos sergipanos

Da cena do vinil em Aracaju temos uma discografia própria. Sobre seu aspecto histórico, ou

seja, produções realizadas até meados da década de 90, nos valemos da monografia ‘O Fenômeno

fonográfico em Aracaju’, do músico e pesquisador Rafael Júnior106. Este, citando o historiador Luiz

Antônio Barreto, informa que o primeiro registro musical de algo ‘sergipano’ foi o tema ‘Lundú do

Norte’,  uma taieira gravada na Casa Edison pelo cantor Bahiano (Manoel Pedro dos Santos), no

início do século  XX,  e  escritores  sergipanos,  como o boquinense

Hermes Fontes, que teve duas modinhas suas gravadas por Carlos

Galhardo e Orlando Silvia, e Bittencourt Sampaio, autor da música

‘Quem sabe’, com diversas gravações. 

Todos eles em discos 78 rotações, mídia também responsável

por capturar “os primeiros registros sonoros sergipanos, realizados

pelo selo Mocambo”. No ano de 1955 o ‘menino-cantor’ Vilermando

Orico107 gravou  um  dobrado  em  homenagem  ao  centenário  de

Aracaju. 

Na  Rozenblit108 também  gravaram  o  cantor  Raimundo

Santos, que em um 78 rotações 10” canta hino do Clube Esportivo

Sergipe, e no lado A de outro disco comemorativo do centenário de Aracaju, cujo lado B fora gravado

com o cantor Ernani Dantas, e “ambas as gravações contaram com a orquestra e coro Tamandaré,

106  José Rafael Oliveira Júnior, bacharel em música pela Universidade Federal de Sergipe, é baterista há mais de vinte anos de 
diversas bandas. Entre elas, Snooze e Ferraro Trio. Tem uma excelente coleção de LPs.

107  O historiador sergipano Luiz Antônio Barreto, citado por Rafael Jr., informa que José Orico, pai de Vilermando, foi o precursor do
registro em áudio de Sergipe, realizando em seu estúdio, de forma precária e com muitos ruídos, gravações em acetado. Mas não
havia um mercado fonográfico local, os discos eram realizados para divulgação do conteúdo musical, não sendo duplicados.
(Oliveira, 2013, p. 25-27).

108  Fábrica de Discos Rozenblit Ltda., fundada em 1954 pelos irmãos Rozenblit, José, Isaac e Adolfo. Chegou a ser a 5ª maior
fábrica de discos do Brasil, concorrendo com as multinacionais da época. Situada em Recife (PE), fechou em 1984 após ter
prejuízos com 6 enchentes entre os anos 60 e 70. 
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 dirigidos  pelo  maestro  Nelson  Ferreira”  (Oliveira,  2013,  p.  26).  Gravaram  discos  de  vinil  os

seguintes músicos oriundos de Sergipe: a forrozeira Clemilda, José Augusto ‘sergipano’, Balthazar e

Josa, ‘o vaqueiro do sertão’, que “desenvolveram suas carreiras no sudeste do país e eram ligados a

companhias de discos de médio porte, que cuidavam de toda a produção dos LPs, sem qualquer

participação direta dos artistas.” (Oliveira, 2013, p. 28). Flertando com esse aspecto nacional da

produção fonográfica, incluímos, dos anos 30 aos anos 50 o músico Luiz Americano. João Mello,

violonista que gravou um LP nos anos 60 com o grupo Tamba Trio, mas que se destacou bastante

como compositor e produtor musical.  Luiz D´Anunciação, o “Pinduca”, Pedrinho Rodrigues, José

Bittencourt,  Edildécio  Andrade,  que  foi  voz  e  violão  do  Trio  Irakitan,

Gravatinha, o grupo Instant4, que após gravar o compacto duplo ‘Retratos

de Aracaju’, muda de nome para As Moendas, e logo depois participaram

de shows de Toquinho e Vinícius de Moraes. 

Da  cena  independente

destacam-se  a  cantora  Amorosa,

Irmão,  Rogério,  Neu  Fontes,  Chico

Queiroga,  Antônio  Rogério,  Lula

Ribeiro,  Paulo  Lobo,  Banda  Brilho,

Bolo  de  Feira,  Antonio  Carlos  du

Aracaju, Erivaldo de Carira, este com participação de seu filho

Mestrinho.  Encontramos  discos  com  subsídio  do  governo

estadual  e  federal,  como  os  discos  do  Festival  de  Música

Popular  Sergipana  e  o  Novo  Canto,  festival  que  gravou

praticamente toda a geração dos anos 80 ao início dos anos 90

em vinil. “Marcos Aurélio, Sena, Sergival, Antônio Passos, Nino
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 Karva,  Cris  Emmel,  Pantera,  Kleber Melo e Rubens Lisboa,  entre outros, que participaram dos

vários  LPs  gravados  pelo  órgão  de  cultura  do  Estado  com  os  vencedores”  (Fontes

 citado por Oliveira, 2013, p. 32). Os compactos referentes a Sergipe da série Documentário Sonoro

do Folclores Brasileiro, realizada pela Funarte nos anos 70, onde gravaram Taieira, Dança de São

Gonçalo, Chegança e Reisado. A TV Sergipe patrocinou o disco do I Festival Sergipano da MPB, em

comemoração aos seus 10 anos. (Oliveira, 2013, p. 29). 

São  muitos  discos,  mas  acreditamos  ser  maior  a  presença  de  compositores  e  artistas  de

Sergipe no campo da realização de LPs, principalmente neste cenário independente, de onde saíram

as novas produções de vinil em Sergipe.

Podemos  delimitar  o  período  a  partir  de  2008,  com  a  gravação  do  LP  ‘O  Soma’.  O  EP

‘Colhendo Desespero’, da Putrefação Humana. Um compacto da Cerimônia, banda de black metal de

Aracaju. A banda Maria Scombona com o 12” ‘Unno’ (2012).

Renegades of Punk lançou ‘Coração Metrônomo’ (2014), Karne

Krua.  The Baggios  tem 2 LPs.  ‘Sina’,  de  (2014)  e  ‘Brutown’

(2016). É o mais alto ponto dessa nova discografia Serigy, ao

menos em termos de reconhecimento, pois está presente em

várias  listas  de  ‘melhores  discos  de  2016’  de  diversos  sites

especializados  em  música.  Iniciaram  2017  em  turnê,  cuja

primeira parte encerrou em show no Circo Voador (RJ) com a

Camisa  de  Vênus.  A  banda  foi  indicada  ao  Prêmio  APCA

(Associação Paulista de Críticos e Artes), e foram finalistas do

prêmio Bravo na categoria melhor disco, concorrendo com a

cantora Céu (‘Tropix’). Mas quem levou o prêmio foram nossos

vizinhos da Bayana System com o disco ‘Duas cidades’.
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3.7 Locais de interação da cultura do vinil

Essenciais para a manutenção dos toca discos, os técnicos especializados estão cada vez

mais  difíceis  de  se  encontrar.  Geralmente  em  oficinas  eletrônicas  mais  antigas  encontramos

especialistas com experiência no assunto. Seu Geraldo, do bairro 18 do Forte, trabalha há 35 anos no

conserto  e  manutenção  de  equipamentos  eletrônicos.  Atende  somente  à  tarde.  Em  relação  a

manutenção em toca discos, considera pouca a procura e que “o  pendrive e o cartão de memória

estão tomando muito o espaço do CD. Não boto fé  no retorno do vinil.”  Disse também que “os

aparelhos toca discos novos são meio descartáveis, além do que a indústria não fabrica peças para os

aparelhos antigos.” 

É algo parecido com o que acontece aos CD players. “O conserto com mão de obra incluso sai

mais ou menos por R$ 100. Um novo sai por menos de R$ 200,00. A maioria prefere comprar um

novo. Hoje  tenho  na  oficina  10  aparelhos  de  CD  e  3  toca  discos.  Encontramos  o  gargalo  da

obsolescência programada atuando na cadeia produtiva do disco. Duplamente, se levarmos em conta

que o CD não apresenta a mesma durabilidade que um LP, do mesmo jeito que um CD  player é

muito mais frágil que um toca discos. 

O  técnico  Edivaldo,  da  Souza  Consertos,  trabalha  na  manutenção  de  equipamentos

eletrônicos há 20 anos. “Comecei fazendo manutenção e consertos em toca fita e toca disco, mas

desde que o CD chegou o movimento de conserto de vitrolas só está em queda.” Disse ter apenas um

cliente para conserto de  pickups. “É o Zezinho, mas hoje não tem movimento. No momento não

tenho nenhum aparelho de CD ou de LP pra consertar. Tenho trabalhado mais com reforma de alto-

falante e outros eletrônicos”.

Daniel  Azevedo também está há 20 anos no ramo.  É de Estância e  mora há 10 anos em

Aracaju. Como trabalha no ramo de telecomunicações, atende apenas sob consulta. Havia parado de
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 trabalhar com manutenção e conserto de toca discos e eletrônicos. Mas certo dia um amigo lhe

pediu o favor de consertar um equipamento, “e hoje eu me vejo dividindo a garagem com a bancada

de conserto. O trabalho é herança do meu pai, que hoje é aposentado mas não para de trabalhar com

eletrônica. É um hobby pra ele.”

Já os técnicos em caixas de som, tanto a parte eletrônica quanto a estrutural,  só ocorreu a

especialização da profissão com o advento do CD e posteriores evoluções da reprodução sonora, não

sofrendo de períodos de decadência avassaladores como os setores ligados diretamente à cadeia

produtiva do vinil. 

Uma pequeno guia contendo dados dos técnicos com quem conversamos está disponível nos

Anexos ao final deste, da mesma forma que o contato de oficinas que reformam ou constroem novas

caixas  de  som,  e  de  algumas  casas  especializadas  em  material  eletrônico,  como  a  Eletrônica

Nacional, localizada no bairro Siqueira Campos, e as eletrônicas Central e Mundial, ambas no Centro

comercial de Aracaju. Lá ainda é possível adquirir poucas peças para restauração de toca discos,

como alguns modelos de agulhas e fios diversos. 

Dos insumos para a manutenção da cultura do vinil, o item principal logo após o disco é o

toca discos.  Em Aracaju não encontramos nenhum parelho à  venda nas lojas  especializadas em

aparelhos  de  som.  Apenas  os  CD  players de  sempre.  No  período  de  realização  deste  livro

encontramos  alguns  aparelhos  genéricos  em  lojas  de  informática  e  casas  de  objetos  vintage

presentes em shoppings centers da cidade. As casas especializadas em plástico não dispõem dos

plásticos próprios para proteção externa e interna do disco. Variam de preço de acordo com sua

espessura. Algumas lojas especializadas oferecem envelopes de papel, e outros mais finos, feitos em

papel de arroz e com propriedade antiestática. Capas genéricas são vendidas também nas lojas do

ramo, para substituir capas inutilizadas. 

Outro serviço destinado aos usuários do bolachão é a reimpressão de capas. Esse expediente é

utilizado também quando a capa, ou parte dela, se encontra muito estragada. O serviço pode ser

realizado em gráficas ou em casas que trabalham com fotocópias tamanho A3. Junte isso e o famoso
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 ‘jeitinho  brasileiro’,  e  teremos  diversos  restauradores  amadores.  Nesse  mesmo  sentido,  não

encontramos  quem  faça  reparo  em  discos  de  vinil,  como  desempeno  de  mídia.  Higienização

completa, do vinil, capa e encarte, etc. 

Todos os produtos para a manutenção da cultura do vinil que não encontramos nas lojas da

cidade, encontramos à venda em lojas virtuais. Citamos mais uma vez o site Mercado Livre como um

bom filtro do que existe disponível na rede para os colecionadores de vinil. Máquinas para limpar

LPs fabricadas no Brasil ou no exterior.  Sprays,  fluidos genéricos ou kits profissionais contendo

líquidos com pH específico para limpeza do vinil, além de agulhas, cápsulas, correias, parafusos,

peças de segunda mão, toda sorte de fios e conctores, escovas antiestáticas e muita memorabilia

inútil. 
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4. Conclusão

A cena do vinil em Aracaju está viva e anda com as próprias pernas, ainda que capengando

em alguns momentos e se arrastando em outros. Mesmo não estando nada próxima da pujança dos

anos dourados do vinil, quem vende observa o interesse da nova e da velha geração sobre seu ‘lixo’

de outrora, readequando os valores aos novos tempos.

No sentido da ‘reciclagem cultural’, ou seja, quando a mídia volta a ter seu uso original, a

coisa está da seguinte forma: vendedores vendendo em suas lojas ou via internet, e colecionadores,

curiosos e modistas, comprando nas lojas e também através das vitrines virtuais. Algo que falta para,

entre outras coisas, aumentar o contato entre essas partes, são as feiras de vinil. O que vemos com

frequência é a não ciência por parte de muitos colecionadores ou consumidores novos do vinil, do

número de vendedores em atividade na cidade. Essa aparente falha na comunicação entre as partes

interessadas é algo que pretendemos, na medida do possível, corrigir, com a realização e publicação

deste livro. 

Nela  existe  também  toda  uma  cadeia  de  potenciais  vetores  de  fornecimento  de  insumos

deixando passar talvez o que seja uma boa oportunidade comercial. Lojas de aparelhos, prestadores

de serviço e até mesmo a demanda, ainda tímida, pela oferta de discos novos. 

E há também os que fazem a ‘reciclagem material’ do vinil, qual seja, dar-lhe atributos que

não seus originais, como deles fazer relógios de parede, ou decorar festas temáticas. Seu Quirino, por

exemplo, guarda todos os discos coloridos para revender mais caro. Algo entre R$ 3 e R$ 5 cada.

Sem as capas, que em certa época eram jogadas fora pois só lhe interessava a venda para decoração.

Esse tipo de uso é algo que não passa pela cabeça de quem compra discos novos nas duas livrarias

que vendem-nos em Aracaju, algo entre R$ 70 e R$ 150, cada. 
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Digo sem medo, que muito do que foi  produzido e distribuído pelas  majors merece esse

destino. Mas é possível que na cata ‘às cegas’ dos lotes de discos vendidos para artesanato tenha ido

alguma  preciosidade.  Imagine  um  ‘Paebirú’  ou  um  ‘Sinfonia  Popular  do  Rio  de  Janeiro’

transformados em cinzeiro ou porta-copos!

Reflexo mínimo de um esquema gigantemente maior, dependerá muito da logística nacional e

internacional  para  que  haja  algo  significativo  em Aracaju,  ou  onde  quer  que  seja,  no  que  diga

respeito a esse novo comércio do vinil. Se depender das comodidades dos canais digitais, a estrutura

existe e basta uma conexão razoável para encomendar LPs e vitrolas do mundo todo.

Mapeada a cena em algumas coordenadas geográficas e históricas, bem como seus principais

atores e coadjuvantes, resta-nos dizer que a missão está, no que diz respeito a questão material,

realizada. 

Idem ao que se refere à contextualização histórica. No entanto, cremos na necessidade de

aprofundar  alguns  aspectos  para  reconhecê-la  e  nos  aproximar  da  essência  de  sua  significação

cultural, social e econômica. Neste cenário, a palavra ‘esquecimento’, entendemos, está bem ao lado

da  palavra  ‘oportunidade’,  qual  seja,  a  de  devolver  à  sociedade,  um  pouco  dessa  história  que

permeou e ainda hoje permeia a vida de todos, em maior ou menor grau. 

Destacamos,  de  forma  mais  intensa  que  a  vontade  pessoal,  a  necessidade  histórica  de

aprofundar os seguintes aspectos da cultura dos discos em Aracaju.

• Em Aracaju, da cena histórica dos discos, compreendida entre final do

século  XIX  e  as  duas  primeiras  décadas  do  século  XX,  não  identificamos

informações  na  bibliografia  consultada.  É  o  que  se  repete  sobre  o  período

seguinte, salvo maiores informes através de relatos orais e pela publicidade em

jornais da época.  Quem foi  João Rezende? Tinha concorrentes? Quem eram

seus clientes? 
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• Da fase seguinte, quem eram os donos das lojas ou locais de venda de

discos dos anos 30 aos anos 50? O que foi a F. Santos e Cia?

• Os sistemas de alto-falantes, importante ferramenta comunicacional dos

anos 30,  servindo de suporte  às então novas emissoras  do rádio,  ainda não

massificado.  Era  o  principal  canal  de  divulgação  das  músicas  gravadas  nas

chapas dos 78 rotações, além de serviço de utilidade pública e comunitária.

• A história de Walmir Almeida, fotógrafo, cinegrafista, esportista, aviador

e vendedor de discos na sua loja Cine-Foto Walmir, que forneceu o subversivo

rock and roll à juventude aracajuana dos anos 60 aos 90. Digo sem medo que

ele fora o padrinho das lojas de rock da cidade.

• Aprofundar e esmiuçar a história das lojas de rock de Aracaju. 

• A  discografia  produzida  por  autores  sergipanos,  dos  78  rotações  aos

acetatos  de  José  Orico,  o  flerte  com  a  produção  nacional,  a  produção

independente a partir dos anos 80, até a produção recente.

• Do cenário mais recente,  a  atividade de  DJ’s  em Aracaju,  as  feiras  de

discos e os especialistas na manutenção em toca discos, citados de forma  an

passant neste livro. São outras fontes a serem pesquisadas para se conhecer

diferentes nuances e perspectivas complementares desta grande feira.

Poderíamos desenvolver artigos a partir de cada um desses tópicos, ou até mesmo redigir

livros sobre eles. Mas, por que fazer isto? A resposta sobre por que alguém deveria se debruçar sobre

qualquer tema histórico, talvez possa ser obtida citando o historiador Jacques Le Goff: “A memória,

onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e

o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a

servidão dos homens.” (1990, p. 477). 
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Em ‘Garimpo nos sebos – em busca das capas perdidas’, capítulo do livro ‘A onda que se

ergueu do mar’, o jornalista Ruy Castro escreve sobre agentes “da indústria japonesa e europeia de

discos, tentando salva o material gráfico das capas dos LPs brasileiros que eles vão lançar em CD nos

seus países.”  Fala da expertise dos catálogos de música brasileira nesses mercados,  e  que nossa

indústria, aliada aos detentores dos direitos autorais desses fonogramas, “olimpicamente desprezam

– ou desfiguram, canibalizando-os em coletâneas, que são o formato típico de um mercado pobre,

grosseiro, pouco exigente”. Castro, em um tom mezzo lamento mezzo indignação,  informa que,

“Esses relançamentos japoneses só são possíveis porque as gravadoras brasileiras, bem ou mal,

preservaram as matrizes (embora, pelo visto, elas só lhe sirvam para serem cedidas para o

exterior). Mas, embora tenham preservado as matrizes, as gravadoras nunca se preocuparam

em preservar o material gráfico dos LPs – a ‘arte’ original (os desenhos, óleos, aquarelas, fotos

ou fotolitos que foram usados nas capas dos LPs), mas as próprias capas já impressas. É isso

mesmo: nossas gravadoras simplesmente não dispõem da coleção de discos que elas mesmas

lançaram.” (2001, p. 132).

O  jornalista  carioca  arremata  escrevendo  que  “o  descaso  das  gravadoras  brasileiras  em

preservar sua memória gráfica não deve ter paralelo em nenhuma outra indústria no país.” Antes

fosse apenas a memória gráfica esquecida. No processo, o humano é igualmente enterrado, em meio

a toneladas de esquecimento, coisificado e descartado como se fosse algo que se pudesse descartar. 

É,  entre  muitas  outras,  a  história  musical  e  artística  do  país  sendo  ‘olimpicamente

desprezada’, onde tais expressões, artísticas e musicais, são partes indissociáveis da própria matriz

da identidade cultural brasileira. Le Goff diz que “a memória é um elemento essencial do que se

costuma chamar identidade,  individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais

dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.” (1990, p.477). Ao

esquecermos  ou  não  valorizarmos  nosso  próprio  passado,  morremos  coletivamente  para  a

eternidade.
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O castigo de Prometeu

“Viva Zapata,  Viva Sandino,  Zumbi,  

Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, 

Lampião, sua imagem e semelhança,

eu tenho certeza, eles também cantaram um dia”

Chico Science   & Nação Zumbi  , 1994

A semelhança dos personagens do mito grego de Prometeu com os atores da indústria

fonográfica é bem ilustrativa do cenário. Prometeu é o artista que, ao imolar o peito na arte para

acender na humanidade o fogo de sua divina inspiração, inevitável e invariavelmente se fode, pois o

fogo, diz o dono do contrato, não é dele e a humanidade deve permanecer leiga e néscia de sua

própria sorte.
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Prometeu Por Dirck van Baburen, 1623

https://www.youtube.com/watch?v=fz13_ZjDs2M
https://www.youtube.com/watch?v=fz13_ZjDs2M


Seu  castigo,  abutre,  é  um  advogado  a  lhe  arrancar  diariamente  um naco  do  fígado,  bile

digestor da realidade,  verve de artista, sentido da obra,  aura frankfurtianamente acorrentada ao

rochedo-clichê,  o  contrato  selado  pelo  Zeus  dessa  mitologia  industrial,  cíclica,  o  executivo  da

gravadora  que  tomou  de  volta  para  si  o  fogo  da  inteligência  e  raciocínio  do  homem 109.  Criam

sugadores de almas em nome do lucro e priva-nos, por tabela, da força original, liquidificada pela

pós-modernidade, vida após a pós verdade. 

E todo dia nasce um Prometeu pra Cristo nas quebradas da vida. Exemplo máximo, vide

Hendrix, cujo espólio musical é eviscerado até os dias de hoje, 47 anos após sua morte, em ‘álbuns

inéditos’ ou de ‘sobras de estúdio’, pedagiados por  streaming,  download, CD, DVD e, “três vezes

mais caro”, o LP.

Da ficção obtemos uma imagem comparativa desse Prometeu contemporâneo. Do seriado

‘Vinyl’ (HBO, 2016), uma cena onde o personagem Lester Grimes110, é espancado a mando do dono

da gravadora, pois queria ‘se libertar do contrato’ e cantar músicas menos comerciais. 

Depois de criado, o vinil, se bem conservado e tocado em um  player compatível, pode ser

reproduzindo exatamente da forma como fora gravado:  mono, hi-fi  stereo,  quadrifônico,  etc.  Os

suportes de som anteriores a ele, os cilindros, os discos de cera, de goma-laca 78 r.p.m., mesmo

tendo sofrido alterações para melhorias na reprodução do som, são notadamente inferiores e com

alto  grau  de  dificuldade  para  sua  conservação.  Os  CDs  não.  A  compressão  do  áudio  diminui  a

qualidade do som gravado,  afetando principalmente sua profundidade.  E existem sérias dúvidas

quanto a sua durabilidade. 

O pesquisador José Ramos Tinhorão alerta em seu livro ‘Música Popular – do Gramofone ao

Rádio e TV’, que o maior valor nele inscrito seja 

109 “[...] ha, ha, ha, minha pipa tá no ar, ha, ha, ha minha pipa tá no ar [...]”, “[...] Vai ralando na boquinha da garrafa, É na boca da
garrafa, Vai descendo na boquinha da garrafa, desce mais um pouquinho [...]”, “[...] vai popozuda, vai vai popozuda [...]”, “[...] Tô
ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha (4X) [...]”, “[...] Meu pau te ama, é, Meu pau te ama, Meu pau te ama, é,
Meu pau te ama[...]”.

110  Para assistir à cena, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=9mwyNVveHow.
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“o da compreensão – pela informação histórica – de como se vem processando nos últimos 100

anos, desde o surgimento da gravação de sons, em 1878, esse lento, silencioso, mas inexorável

processo de controle do poder de criação e de necessidade de lazer do povo das cidades pela

máquina industrial manipulada pela minoria dos que detêm os meios de produção.” (1981, p.

10).

A partir dessa manipulação ocorre a destruição do gosto pela imposição de uma espécie de

modelo  one-way cultural,  que  promove  exatamente  a  troca  infinita  dos  produtos  criados  pela

indústria que dispõe de insumos finitos. E a própria indústria atravessa a criação, ao ponto de torná-

la  descartável.  Em  nosso  caso  pelo  viés  musical,  como  os  hits de  verão,  promovidos  para

incrementar os lucros sazonais das grandes corporações musicais,  e legados ao esquecimento na

estação seguinte. Esse viés de descartabilidade é o mesmo que permeia as imposições da indústria

no que diz respeito à obsolescência programa empurrada goela abaixo dos seus clientes que, alheios

à própria pena, são escravos do Deus que adoram. 

Em um plano menor desse Panteão, as diversas cenas da Arte se desenrolam e se enrolam

novamente, numa espécie de Babel labiríntico rizomática fornicante, nos convidando para dançar. É

a dança da cultura de massa, que nos dançamos com os cinco sentidos presos aos anzóis de cinema,

televisão, rádio e de música, que permeia todos os outros, mesmo quando o assunto  não é (grifo

nosso) música. Fisgam-nos, terráqueos arrebatados acatando suas regras, aceitando maciçamente

seus  modismos  de  laboratório,  fazendo  a  humanidade  desejar  ser  quem  eles  queiram  que  a

humanidade seja. 

Enterrado vivo há duas décadas, o LP não está ‘de volta’, pois nunca ‘foi embora’, em verdade.

Ele ‘dá a volta’ por baixo, saindo da cova rasa que lhe foi destinada, e ressurge em sebos, livrarias ou

em lugares de onde nunca saíra por não ser considerado ‘lixo’ ou ‘descartável’. Pode-se dizer que o

LP é o cão que foi abandonado e voltou pra casa, meses depois, todo sujo de lama.

Expressão natural desse tempo, os espaços de reciclagem/revenda dos produtos culturais da

indústria do entretenimento de massa surgiram na medida em que tais novidades perderam seu
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 sprint comercial, cedendo espaço para outra ligeira novidade aboná-los. Tais produtos, livros, LPs,

CDs, DVDs e todas as mídias descartadas encontram espaço no sebo para iluminar, modificando (ou

não) um momento, um mês, a vida inteira de uma pessoa. Tomo emprestado de Carlos Drummond

de Andrade o que entendi até agora como a melhor definição sobre tais estabelecimentos. Diz o

poeta mineiro que 

“o sebo é a verdadeira democracia, para não dizer: uma igreja de todos os santos, inclusive os

demônios, confraternizados e humildes. Saio deles com um pacote de novidades velhas, e a

sensação de que visitei, não um cemitério de papel, mas o território livre do espírito, contra o

qual não prevalecerá nenhuma forma de opressão.” (Andrade, 2004. p. 19).

A  cena  do  vinil  em  Aracaju  passa,  necessariamente,  pela  porta  dos  sebos.  Quer  seja

comprando  discos  que  seriam  (ou  que  foram)  jogados  fora,  ou  fornecendo  esses  discos  para

colecionadores  ou  para  atravessadores,  que  deles  compram  e  revendem-nos  para  outros

colecionadores  e  os  curiosos  de  sempre.  Sua relevância  social  se dá na exata medida em que o

próprio Sistema se especializa em promover ciclos de prazer midiático cada vez mais rápidos, para

que  renovemos  esse  prazer  com  seus  estoques  de  ‘mais  do  mesmo’  mais  caros.  O  homem,  ao

esquecer de si mesmo enquanto humano, morre um pouco. 

Os sebos de mídias, quer sejam discos, livros, fitas, ou, ainda, espaços comerciais que façam o

que chamamos de ‘reciclagem cultural’,  se transformam num repositório de memória da própria

humanidade, como se cada uma delas fosse um desenho rupestre em caverna antiga. Um pedaço

ordinário de madeira, salva-vidas a flutuar nesse mar de esquecimento.
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Posfácio

Entre o início e o término deste livro foram investidas muitas horas de trabalho aplicadas na

pesquisa e leitura de artigos e textos diversos em sites, blogs livros, além das respostas obtidas nas

redes sociais ou via e-mail, que serviram para fazer o recorte temporal apresentando os preâmbulos,

contextualização histórica e a cena do vinil em Aracaju entre 2016 e 2018. Do frio dos dados colhidos

às quentes e prazerosas entrevistas com velhos amigos e conhecidos de afinidades ‘vinílicas’, muito

mais tempo foi investido decupando, editando e checando as informações coletadas. Mas da sua

conclusão  até  o  lançamento,  se  passaram  mais  de  ano  e  meio.  Resta-me  fazer  uma  pequena

atualização para ressaltar alguns pontos sobre o mercado de vinil para completar este ciclo.

No que se refere à cena local, alguns vendedores dela saíram temporária ou definitivamente,

como Thiago Campello, a barbearia Sr. Bigode e a Mercearia Tem de Tudo um Pouco. Havia também

quem lá estivesse e não fora entrevistado, como Pato ‘Rôco’, ou seu Menino dos discos, vendedores

que atuam em bairros periféricos na grande Aracaju. Mas há, de lá pra cá, quem tenha se incluído,

como  o  espaço  Vida  Doca111,  que  começou  a  vender  os  produtos  da  Lojinha  dos  Discos,  e  a

CasAmor112,  onde recentemente garimpei bons discos (deixando ainda umas duas centenas), e os

vendedores de ocasião, que usam OLX, Mercado Livre e demais sites do gênero. Da mesma forma

que  novos  colecionadores  nascem,  outros  lugares  para  celebrar  a  cultura  do  vinil  surgem

esporadicamente,  apresentando  eventos  em  torno  dos  LPs  ou  tendo-o  como  coadjuvante.  O

Seminário Música e Vinil,  cuja 3ª edição ocorreu em janeiro de 2019, foi gestada pelo grupo de

estudos Música e Sociedade113 orientados pelo professor Gláucio Machado, que também  administra

o site Universo do Vinil, que vai muito bem, obrigado, entrando no 4º ano com mais de 75 mil

seguidores em todo o Brasil. Lá você também pode acessar os (até agora) 66 podcasts do programa

111 - Loja colaborativa, coffebar, curadoria e centro cultural. Fonte: https://www.instagram.com/vida.doca/. (Acessado em 30/10/2018)
112 - CasaAmor é um projeto sem fins lucrativos que busca abrigar e amparar pessoas LGBTQ+ sem lar e em situação de 

vulnerabilidade. Fonte: https://www.facebook.com/CasAmorlgbt/. (Acessado em 30/10/2018)
113 - Criado para investigar com fulcro acadêmico os fazeres em torno da cultura musical, envolvendo aí as mídias, os hábitos de 

consumo e demais dinâmicas em torno do tema. Além do professor Gláucio, eu e o historiador Lucas Passos, que está em vias de
concluir artigo sobre a discografia sergipana. Nota do autor. 
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Conversa de Vinil, veiculado na Rádio UFS FM e baixar os 2 livros publicados com textos da seção de

mesmo nome. 

Outro importante aspecto para a popularização e desenvolvimento da cena local do vinil é o

fato de que em Aracaju é possível comprar toca discos. Além das lojas de informática, hoje também

já  os  encontramos em supermercado.  Apenas  modelos  simples  da Raveo114,  mas  já  voltou  a  ser

possível fazer as compras do mês e voltar pra casa com um toca discos nos pacotes. Mas se você

quiser  um mais  sofisticado e que não seja  análogo aos  “vinyl  killers115”,  com poucos cliques  no

smartphone é possível acessar sites de alguma grande loja varejista e comprar seu modelo preferido. 

A cena nacional ainda apresenta um pálido reflexo da cena internacional, onde, por exemplo,

no natal inglês de 2017 vendeu-se aproximadamente 1 milhão de LPs. Lá são 1.472% de aumento

acumulado desde 2007. Por exemplo, em 12/10/2016 encontramos 1.652.418 anúncios cadastrados

em ‘Música’ no site Mercado Livre, sendo CDs 864.360 (52,31%) CDs e 630.080 (38,13%) LPs, e

hoje, 30/10/2018, encontramos 2.404.077 itens, com 850.021 (35,35%) LPs e 1.272.539 (52,93%)

CDs. Apesar da redução percentual, houve um aumento de quase 220 mil itens na categoria LP.

 É até covardia comparar. Mas vamos verificar alguns dados do exterior. O líder mundial do

setor,  o  Ebay  abrange  um  universo  de  5.880.332  itens,  entre  discos  de  todos  os  tamanhos  e

velocidades, e o também a impressionante quantidade de 7.406.026 de CDs. Apesar de absurdas,

essas  quantidades,  comparadas  ao  ofertado  no  Mercado  Livre,  parecem  pequenas  diante  dos

34.371.033 discos e 11.445.453 CDs cadastrados no site Discogs.com, maior iniciativa de banco de

dados mundial sobre mídias gravadas, que foi “originalmente criado como um projeto de hobby em

2000  por  Kevin  Lewandowski116”,  DJ  e  programador  amante  de  música  que  iniciou  o  projeto

dedicado apenas à música eletrônica. Lá cadastrados encontramos 7.779 lojas, 18.082 usuários e 464

eventos. 

Diante do sucesso comercial crescente do  streaming, onde “o consumo total equivalente de

álbuns – vendas de álbuns físicos e digitais, vendas de músicas e fluxos de músicas sob demanda de

114 - https://raveo.com.br/
115 - Aparelhos toca discos que podem danificar discos. Saiba mais acessando: 

https://clubedovinildealagoas.wordpress.com/2016/02/15/tem-como-melhorar-um-vinyl-killer-por-antonio-rossett/.
116 - Fonte: https://www.discogs.com/about
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áudio e vídeo – aumentou 18%, ultrapassando 400 bilhões de transmissões pela primeira vez”, as

vendas de LPs “tiveram aumento de 19,2% na primeira metade de 2018”, com os EUA alcançado

crescimento  pelo  13º  ano  consecutivo117.  Outro  sinal  da  força  e  presença  do  vinil  no  cenário

internacional são as fábricas de prensas de discos. A Newbilt Machinery118, fundada na Alemanha em

2009  como  oficina  para  reforma  de  prensas  usadas,  desde  2016  fornece  alguns  modelos  de

aparelhos para produção de vinil, também possui fábrica na Suiça. A Viryl Technologies, baseada no

Canadá, atua no mesmo segmento, produzindo a WarmTone, foi fundada em 2015 e hoje “emprega

28 funcionários em tempo integral e tem uma base de clientes em toda a América do Norte, Europa,

África, América do Sul e Ásia.”119 

Ainda no espectro internacional, revisitamos o site Vinyl Pressing Plants120 e constatamos que

entre outubro de 2017 para outubro de 2018 surgiram mais 70 lugares dedicados ao viés industrial

dos discos de vinil, totalizando 255121 empresas em 39 países. Dessas, 93 são efetivamente fábricas de

vinil. E olhe que nem falamos das fábricas de toca discos!

No tocante ao objetivo do livro, contextualizar historicamente e mapear a cena do vinil de

Aracaju,  me dou por satisfeito,  ainda que encontre algumas outras fontes relevantes,  como dois

artigos  de  Pierre  Bourdieu  que  versam sobre  discos,  música  e  indústria,  gerando  um inusitado

diálogo  com  o  posfácio  do  quadrinho  “Blues”  (Robert  Crumb)  que  poderia  ser  inserido,  ou  a

conversa que tive com um dos vendedores de vinil da feira das trocas depois de ter realizado todas as

entrevistas.  Seu  Manoel  dos  Santos,  que  no final  dos  anos  60 andava pelos  bairros  de  Aracaju

buscando gente disposta a doar “discos velhos” pra que ele pudesse vender na Feira das Trocas.

Posso dizer que ele viu tudo.  Do surgimento das lojas de vinil  no Centro de Aracaju aos vários

endereços  de  seu  Quirino,  do  aparecimento  dos  sebos  de  LPs  à  perseguição  inclemente  pelos

representantes  do Estado à sua tão querida Feira das  Trocas.  Essa foi  uma “ponta solta”,  entre

outros temas que não foram mais aprofundados e poderiam até servir de base para outros trabalhos.

117 - Fonte: https://universodovinil.com.br/2018/07/08/o-vinil-e-o-streaming-mostram-sua-forca-mas-o-streaming-continua-um-enigma/
118- Fonte: https://newbilt-machinery.com/about/ 
119 - Fonte: https://www.viryltech.com/about/ 
120 - Citada na página 15 deste livro.
121 - Fonte: https://vinyl-pressing-plants.com/all-vinyl-pressing-plants-list/countries/ 
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 Creio que semelhante à riqueza de estudos que podem render a cena do rock, contemplada

pelo livro “Da fúria à melancolia” de Hugo Leonardo Ribeiro e “Infiltrados no país do forró”, de Júlia

Freitas,  bem como o já citado TCC sobre Sílvio Campos, a Feira das Trocas igualmente poderia

render um ótimo livro. Sobre ela identificamos apenas uma monografia para o curso de Direito,

investigando  aspectos  da  precarização  do  trabalho.  É  um  bom  trabalho  técnico,  mas  não

encontramos nada que aprofundasse mais o aspecto humano, que poderia ser muito bem explorado

por outros campos, como a Sociologia, Antropologia, História, Econômica e da Comunicação Social.

Essa riqueza, que poderia gerar uma ‘Torre de Babel’, ajudou a definir bem os lados dessa nossa

história. Alguns foram evitados, mas outros foram inevitáveis de serem abordados, e o foram no que

prescindi chamar ‘lado A’ desse livro, para conter os coadjuvantes naturais dessa cena, múltipla por

natureza. No ‘lado B’ as vozes das pessoas, testemunhas desse rico cenário onde me atrevi, através

das  ferramentas e  da linguagem do jornalismo literário,  a costurar  para vocês diversos retalhos

numa só colcha, dando-lhe corpo e alma.

Se tem algum desdobramento dessas pontas soltas? Talvez uma abordagem sob a ótica dos

Estudos Culturais relacionados à Comunicação Social das empresas de alto-falantes que atuaram

como veículos de música, publicidade e notícias desde os anos 30 e ainda em funcionamento na

cidade de Aracaju. 

Quem viver, verá. 
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6. Anexos

I – Siglas e abreviações

10” – disco de vinil medindo dez polegadas

12” – disco de vinil medindo doze polegadas

7” – disco de vinil medindo sete polegadas

ABPD – Associação Brasileira dos Produtores de Discos

BPI – British Phonographic Industry

CD – Compact disc

CDJ – Compact Disc Jockey

CDM – Cantinho da Música

CFW – Cine-Foto Walmir

DSD – Distúrbio Sonoro Discos

DVD – Digital Video Disc

EUA – Estados Unidos da América

IFPI – International Federation of the Phonographic Industry

LP – Long-play 

ML – Mercado Livre

RIIA – Recording Industry Association of America
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III – Guia dos Sebos de Discos em Aracaju

Sebos de Discos

Música no Ar Quirino / Seu Quirino Fone: (79) 99942-9553 
Endereço: Rua Geru, 431 – Centro, Aracaju/SE. Vende LP, CD e DVD e materiais usados deixados
em consignação, como aparelhos de som e instrumentos musicais. 

Freedom Rock Tatoo / Sílvio Campos Fones: (79) 99924-8973 e 3021-1216
Endereço: Rua Sta. Luzia, 151, Centro – Aracaju/SE. Vende LP, CD e DVD, roupas e acessórios
rock e consignações de aparelhos de som e instrumentos musicais, além dos serviços de piercing e
tatoo. Facebook: https://www.facebook.com/freedomrockinthecity/ 

Neno Som / Neno Fone: (79) 99826-1618
Endereço: Travessa Otacílio Oliveira, loja 5. Centro, Aracaju/SE Funciona: seg. à sex. das 8 às 17 e
sáb. e dom. das 8 às 12. Vende LP, CD, DVD e grava música em pen drives e cartões de memória. 

Roots Rock Cia / China (79) 98874-0374
Endereço: Av. Principal, Galeria Graziella, nº 200, loja 24 - Conj. João Alves N. Sr ª do Socorro/SE.
Funciona de seg. à sex. das 8 às 18h e sáb. das 9 às 14h00 Vendemos LP, CD, DVD, camisas,
botons, patchs, tocas, bonés e tudo relacionado ao  rock. Gravações de CDs e DVDs.  Facebook:
https://www.facebook.com/RootsRockCia

Toca do Disco / Irmão Gilvan Fone: (79) 98864-7008
Endereço: Av. Coletora, 1006, Conj.  Fernando Collor.  Ponto de referência:  Situa-se logo após o
Mercado Municipal José Garcez Vieira, em Nossa Sr ª do Socorro/SE. Vende LP.
Sebos de discos e livros

O Sebão do Fumaça – Seu Fumaça
Vende livros, revistas usados de todos os tipos e gêneros. Tem pequeno acervo de LPs.
Endereço: Mercado Albano Franco, boxes 26 e 46. Centro, Aracaju/SE.
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Dinossauro Universo Cultural – Dona Didi Fone: (79) 99905-3016
Endereço: Rua Divina Pastora 928, bairro Cirurgia, Aracaju/SE (Referência: logo após cruzamento
com av. Pedro Calazans) Possui milhares de livros e LPs de vários gêneros, além de revistas e HQs.

Sebo do Natan – Natan Viana / Fone: (79) 99658-6908
Endereço: Rua Lagarto, 366, esquina com rua Geru, Centro, Aracaju/SE
Vende LP, CD, DVD, fitas K7, aparelhos de som retrô, antigos e novos,  receivers e toca discos.
Livros de todos os gêneros. Muitas biografias e literatura de autoajuda também. 

Astaianax Alfarrábios & Afins – Fúria / Fone: (79) 98856-5258
Vende livros, CD, DVD, LP:  jazz, blues,  literatura americana, clássica inglesa, livros em inglês e
francês, e literatura escolar. Facebook: https://www.facebook.com/LIVROSHQSCDSDVDS/?fref=ts 

Wilton Artes – Wilton  / Fone: (79) 99985-0182
Endereço:  Av. José do Prado Franco, s/n, Mercado Thales Ferraz, Centro – Aracaju/SE
Vende objetos arte (pequenas esculturas e quadros), artesanato, livros e LPs. 

Lojinha dos Discos – André Teixeira / (79) 99611-5156
Site especializado na venda de LP de rock, MPB, jazz, samba e clássicos. Vende CD, DVD, livros e
HQs. Facebook: https://www.facebook.co  m/lojinh  adosdiscos/  . 
Site: www.lojinhadosdiscos.com E-mail: lojinhadosdiscos@gmail.com. 

Bira (Ubirajara Rodrigues) – Fone: (79) 99823-4999
Endereço:  Rua Espírito Santo, 122, Siqueira Campos. Possui livros e LPs, mas até a conclusão
deste se encontrava fechado para atendimento público. 

Vendedores

Zé dos Discos – Fone: (79) 98157-5308
Endereço: Rua Guaporé, nº 30, Siqueira Campos, na altura do cruzamento das avenidas Rio de
Janeiro e Desembargador Maynard. Vende LPs.
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Gordinho dos Discos (sem telefone até o momento da entrevista)
Vende LP, CD e DVD, além de outros artigos. Atende todos os dias das 7h30 às 13h00 no fundo do
supermercado Gbarbosa do conj. João Alves, N. Sr ª do Socorro/SE. 

Cata Discos – Tiago Campelo
Compra e venda de LPs e compactos. Contatos: e-mail: catadiscos@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009263761509&fref=ts 

Is Marginal – Fone: (79) 98845-7713
Vende LP, vitrolas e HQs. Facebook: https://www.facebook.com/ismarginal?fref=ts 

John Max – Fone: (79) 98844-5476
Vende LP nas dependências da UFS e em festas ou shows, sem regularidade.
Facebook: https://www.facebook.com/john.max.104 

Cícero Mago  – Fone: (79) 99891-6649
“Discos de vinil pra fazer jogo ou para expor em eventos: a ideia não é só vender. É trocar também e
fortalecer a cena de quem curte vinil”. Vende esporadicamente na UFS.

César Garção 
Endereço: rua João Pessoa, s/nº. Centro. Aracaju/SE. 
Ponto de referência: banca de LP, CD e DVD ao lado da agência do Itaú

Técnicos em Aracaju (manutenção e reparo de toca discos)

Edivaldo Souza – Souza Consertos – Fone: (79) 99897-8178
Atendimento em domicílio ou sob consulta.

Geraldo Campos Cardoso – Fone: (79) 99963-7922 (à tarde)
Endereço: Av. Maranhão 294 – Bairro 18 do Forte

Daniel Azevedo – Fone: (79) 99126-0832. Atende apenas sob consulta. 
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Eletrônicas (peças e acessórios)

Eletrônica Nacional
Endereço: Rua Carlos Correia, 569 - Siqueira Campos, Aracaju - SE, CEP 49075-120
Telefone: (79) 3214-4789 - Horário: 08:00–18:00

Centro Eletrônica Campos 
Endereço: Rua Bahia, 458, Siqueira Campos, Aracaju - SE , CEP 49075-000 
Telefone: (79) 3214-1354 - Horário: 08:00–18:00

Eletrônica Universal
Endereço: R. Capela, 249 - Centro, Aracaju - SE, 49010-370
Telefone: (79) 3214-3608 - Horário: 08:00–18:00

Eletrônica Central  
Endereço: R. Apulcro Mota, 609 - Sala 3 - Centro, Aracaju - SE, 49010-230

Telefone: (79) 3214-0214 - Horário: 08:00–18:00

site Mercado Livre http://mercadolivre.com.br/ 

Desde o seu início, em 1999 o site Mercado Livre atende os órfãos do vinil. Quem precisa de algum
insumo para toca discos, como correias, agulhas, peças ou acessórios de toda sorte encontra, mais
cedo ou mais tarde.

Endereço direcionado: http://eletronicos.mercadolivre.com.br/audio-casa-toca-discos/
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