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Tenho visto na TV por assinatura uma série de programas que apresentam como doença um mal que 
pode afligir a todos: o Colecionismo. 

Esse termo, oriundo do inglês “Hoarder”, que no Dicionário Longman diz ”a secret store of something” e 
também “to save and store, often secretly”, indica a obsessão por acumular coisas. Úteis ou não, novas 
ou velhas, ganhas, apanhadas ou compradas, o termo tem sua tradução para o português um tanto 
suavizada, adotando o sufixo –ismo como algo pejorativo, não agradável, indesejável. 

Quando lemos o significado em inglês e o traduzimos, percebemos que o foco é a palavra SECRETO. Ou 
seja, aqueles que possuem esse comportamento tem vergonha ou agem secretamente. 

Esse mesmo erro aconteceu em um programa chamado “Psychic children” traduzido para “psiquê 
infantil”; o certo seria “crianças médiuns”. 

Retornando ao tema, vemos que aqueles que sofrem desse problema tem em suas vidas uma série de 
eventos ocorridos, que em um determinado momento disparam o gatilho da obsessão. Uns mentem, 
outros comem, outros fazem sexo e alguns compram. Invariavelmente aparece história de alguém que 
foi maltratado quando criança, sofreu abusos, pais ausentes, pobreza e, também, pais acumuladores. 

Quando partimos para coleções, temos de ter em mente o motivo para tal; que tipo de coleção faremos; 
temos condição ou possibilidade de expor ou desfrutar da coleção? Colecionador de carros não dirigem 
vários ao mesmo tempo, argumentam alguns. Para quê mais relógios se você tem somente 2 braços? 
OK. Vamos fazer o seguinte: vamos comprar camisa, calça e cuecas brancas, lavar todos os dias e 
sairemos às ruas todos os dias com a mesma coisa. Aguenta? Claro que não. O ser humano tem vontade 
de se reinventar todos os dias, mesmo que imperceptível. Por isso compramos camisas verde, amarela, 
branca, preta... 

Quantas camisas, relógios, carros, amplificadores são necessários para ser chamado de coleção? Ou 
melhor, quais são os critérios para chamarmos de coleção? 8 cuecas compõem uma coleção? Ou tem de 
ter alguma necessidade objetiva e explícita para não chamarmos de colecionismo? Ter cuecas e não usá-
las significam colecionismo? Claro que não! 

  



 
Esse mal, ou síndrome, ou seja lá o que for, apresenta algumas características básicas: 

• Tem as coisas e não usa; 

• Sempre acha que um dia vai usar ou dar para alguém; 

• Nunca guardam em armários ou em local apropriado; 

• Afetam a vida em sociedade; 

• Compromete o orçamento da família com dívidas oriunda das compras; 

• Tem enorme dificuldade de vender ou dar as coisas, mesmo que ache alguém que precise 
muito; 

Possuo alguns aparelhos de som, todos guardados, alguns funcionando, devidamente embalados para 
evitar a degradação pelo ambiente. O que faço então com aparelhos que não funcionam? A resposta é 
clara e transparente como vidro: espero a oportunidade para consertar. Essa espera é recompensada 
pelo resultado final, que é dar vida a algo de valor que foi rejeitado por outrem. Eu não fico com 
aparelhos que não tenham possibilidade de conserto com 100% das funções operantes. Já me desfiz de 
tape deck, mesa de som e projetor que nunca iria usar. Doeu no coração? Nem um pouco. 

É claro que não consigo desfrutar de todos os que funcionam, mas uma tática interessante é a de 
substituir os componentes periodicamente. Hoje estou usando um Receiver Sansui G5700, que pode dar 
lugar a um Yamaha CR620. O Tape AKAI que uso hoje substituiu um Nakamichi, que substituiu um 
Marantz. Sempre mudando, até mesmo para não enjoar. 

Tenho também outras coleções que não ocupam espaço, mas fizeram parte da minha adolescência: 
selos, chaveiro e revistas de moto. Estou me preparando para me desfazer das minhas revistas Duas 
Rodas e MotoShow. Estas fizeram parte de minha vida, sonhando com RD350, Kawa K900, entre outras.  

Portanto, fique atento para não se tornar mais um taxado de louco... 

 


