Renata Lima

Un ser inquieto, um caçador
de um tesouro perdido, um pesquisador por natureza. Em qualquer parte do mundo, os colecionadores adotam atitudes iguais:
são capazes de grandes façanhas
para adquirirem uma nova peça,
a próxima de sua coleção. Qualquer esforço é válido para ir em
busca do "tesouro perdido".
Para os psicólogos, as coleções são sinônimo de farto material de pesquisa que ajudam a
compôr o perfil do colecionador.
Apesar de não serfácil determinar
as características de um colecionador, algumas atitudes determinam o seuperfil: busca incessante
de um objeto e ansiedadee ciúme
em relação a sua coleção. Alguns
colecionadores preferem expôr a
sua coleção; outros preferem
guardá-Ia.
Existem dois tipos de colecionadores, o temático e o sazonal. O puramente temático colecionará sempre os mesmos objetos, dentro do mesmo assunto. Já
o sazonal se interessarápor temas
cujo interessevaria de época para
época. Por exemplo, em dezembro, ele pode colecionar objetos
relacionados ao tema Natal.
Muitas vezes,aspessoasescolhem um determinado tema até
por necessidade.Vocêjá imaginou
se o colecionador optassepelo tema "década de 20"? A infinidade
de assuntostomaria praticamente
impossível completar esta coleção. De qualquer forma, podemos
afirmar que, sem sombra de dúvida,colecionar é um ato emocional.
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A gravura foi um dosprimeiros itens a ser colecionadopelo homem.
Debettrouxe para o Brasil as gravuras mais colecionadashoje.

o surgimento do colecionismo
Como começou essehobby
(e até profissão) que movimenta
milhares de pessoas em todo o
mundo? Não há um consensoem
relação à época exata do surgimento do colecionismo. Na verdade,o homem é um colecionador
por natureza: o ato de colecionar
o acompanha desde a Pré-História. Nessa época, o homem acumulava objetos (logicamente, não
da forma tão organizada- e muitas
vezes catalogada - como hoje).
O homem pré-histórico,
motivado por razõesque vão além
da simples sobrevivência, acumulava repetidos artefatos. Os arqueólogos preferem relacionar o
hábito de guardar objetos ao instinto de sobrevivênciae não entrar
no campo da pesquisado coleciomsmo.
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Nada é mais aventureiro e cole
cionável do que o tema BúfaloBill
Entre as diferentes escolas
que estudam o colecionismo, há
divergência em relação aos motivos que teriam levado esseshomens a guardar determinados
objetos em série, em locais diferentes de sua "oficina" de trabalho. Júlio Cesar,por exemplo, era
um colecionador de objetos gregos.Após a conquistasobrea Grécia, a arte grega passoua fasciná10ainda mais.

A Escola Americana reconhecenessehábito do homem préhistórico uma forma primitiva de
colecionismo. Já a Escola Francesa prefere citar como marco a
Idade Média (nessaépoca, as coleções de armas e de relíquias sagradas eram famosas).
Pesquisasrecentesfeitas na
Universidade de Pensilvânia, em
Filadélfia (EUA), determinamque
o início do colecionismo é atemporal, já que é um hábito que
acompanha a humanidade desde
os primórdios de sua existência,
passando a ter uma data a partir
do momento em que padrões profissionais foram estabelecidos e
que separaramdefinitivamente o
colecionador do "ajuntador".

Fã clube: o lar do colecionador
Fã-clube e coleção se relacionam de uma forma direta e dirigida. O fã de uma celebridade
coleciona ítens de seu ídolo; o fãclube, por sua vez, age como um
catalisadordessesítensde coleção.
Muitas pensamem um grupo de adolescentesgritando histericamentepelo seuídolo quando

Mapas são colecionáveis no
mundo, principalmente mapas
como este.

o cartão de
telefoneteve
início no
Japão

pensamna palavra fã-clube. Hoje,
os fãs-clubes na Europa e nos Estados Unidos tomaram-se verdadeiras empresas.Um exemplo é a
série de ficção Star Trek. Hoje,
existem diversos fãs-clubes em
tomo do assunto e algumas empresaspossuematé açõesemWall
Street.

Algumascelebridades- em
parceriacom seuspatrocinadores
- abrem grandesempresaspara
melhor servir aosfãs e aoscolecionadores.
Colecionar é manter a história
vIva

o tema aviação desdeo século
passadodespertao desejode colecionadorese a Itáliafoi um dos
o limite entre guardar e coprimeiros países a oficializar a
lecionar é tênue e difere apenas aviaçãocomo item de colecão

na forma com que os ítens são
guardadose mantidos.Antes da 11
Guerra Mundial, muitos museólogos julgavam maIos colecionadores, rotulando-os de"destruidores da história". Com o passardo
tempo,o colecionador começou a
ser visto como alguém que poderia colaborar a preservar objetos
que fizeram parte da nossahistória.
Alguém que pagaUS$ 100
mil por um pôster, US$ 500 por
um cartão postal ou US$ 3 mil por
um livro raro evidentemente vai
preservar o que adquiriu. Muitas
vezes,estecolecionador tem mais

recursos do que as instituições
brasileiras.
O Brasil ainda estábastante
atrasadoem relação ao colecionismo. Para se ter uma idéia, a primeira revista dedicadaao tema no
País surgiu após 32 anos de seu
lançamento na Europa e após 25
anos nos Estados Unidos. Na
América Latina, a tradição de revistas e jornais voltados ao
colecionismo existe há mais de 15
anos.
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dos no País - há museus, clubes,
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o cartão postal surgiu no século
passado, Hoje é uma fonte
inesgotável de pesquisa, além de
ser um item forte de coleção,
o futuro do colecionismono

Brasil
Somos um paísjovem, com
carências culturais acentuadas e
valores de preservação distorcidos. Não temos o costume de cultuar e preservar o passado. Mas,
da décadade 80 para cá, o Brasil
vem evoluindo naturalmente e reconhecendo que o colecionador
desempenhaum papel tão importante na preservaçãoda história do
País quanto os museus, centros
culturais etc.
Existem algumasescolasno
Brasil que já incluíram a filatelia
como matéria, o que representa
um grande passo. Nos Estados
Unidos, o colecionismo é tema
discutido em várias escolase universidades. Lá, cada Estado tem
o seu clube de colecionadores.
O colecionismo no Brasil
está evoluindo. Temasmais tradicionais de coleção como selo, arte
e moedajá estãobem desenvolvi40

revistas, jornais, associaçõese livros que tratam dessascoleções.
Um bom exemplo da evolução do colecionismo no Brasil
é o espaço que as antiguidades
gráficas estão ganhando,com coleçõesde cartão postal, documentos, fotos, pôsters, rótulos etc. As
antiguidadesgráficas eram menos
consideradasquandocomparadas
àscoleçõesde pinturas valiosasou
esculturasraras. Hoje, com a economia estabilizada e com as facilidades de viagens ao Exterior, é
comum encontrarmosem lojas de
antiquários ou em feiras de antiguidades artigos relacionados
com papel.
Outro exemplo dessaevolução é a participação cadavez mais
crescenteda mulher colecionadora. O ato de colecionar historicamente sempre foi masculino. A
mulher não foi educadapara "caçar" nem para competir. Mas ela
vem quebrando tabus e entrando
com força nessecampo, antesestritamente masculino.
É difícil prever o futuro do
colecionismo no Brasil, que segue
os modelos norte-americanoe europeu. Apesar disso, ítens que antes não eram colecionados - pôs-
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outras histórias em quadrinhos
sãotemasnão só de colecionismo como de literatura e comércio.

o tema esportealém de ser muito colecionável,chegaa ter cotação
de seusitens a um preço elevadíssimo,como é o casodesselivro de
autógrafosdejogadoresde tênis de 1922 - .leiloadoem Londrespor
25,000libras

o cinema brasileiro
vemcrescendomuito
como item de coleção,
comoparte natural de
um nacionalismo
no Brasil

ters de cinema, postais etc - atingem hoje cotações altas.
Os cartões de telefone públicos - com temas como jogadores de futebol (Romário), Pão de
Açúcar etc - estãosendobastantes
procuradose chegama custarUS$
2 mil. Investindo em sua visão de
futuro, aTelerj acabade abrir uma
loja para vender cartõesa colecionadores.
Do jeito que o colecionismo
cresce no Brasil, não será difícil
alcançarem breve a posição de alguns países em termos de desenvolvimento desse hábito. Mas é
bom deixar claro que colecionar
não é sair juntando um monte de
coisas e largar em um canto até
que o tempo as destrua.Colecionar é, antes de mais nada, preser.var a história. E um ato profissional e sério que deve sertratado como tal. C1v1

