
HOBBY

NATÁLIA LEÃO

38



Jacqueline Kennedy, a lendária primeira-dama dos Esta-
dos Unidos, surge em um clássico vestido verde e olha para
suas concorrentes corno se fosse a única naquele ambiente.
A princesa Diana dá de ombros e, em um longo vestido bran-
co, bordado com pérolas, rouba a atenção. Marilyn Monroe,
inconformada, escandaliza as pessoas com um vestido ver-
melho bem ousado. Pode parecer estranho, mas essas musas
que fizeram história estão no armário do consultor de moda
Fernando Aidar, 38 anos. Na verdade, elas são algumas das 180
bonecas de sua coleção avaliada em US$ 50 mil. "São peças
artesanais, feitas à mão e resgatam uma época de glamour"
explica Aidar. Mais do que mostrar os costumes de cada tem-
po, essas bonecas revelam um comportamento cada vez mais
comum entre os marmanjos: o colecionismo de brinquedos.
Quer mais exemplos? O comerciante Sidnei Paulo Viana, 54
anos, tem um dos maiores acervos de trens fabricados entre
as duas grandes guerras mundiais. O psicólogo Carlos Eduardo
Nogueira, 53 anos, possui uma extensa coleção de carrinhos.
"Este é um hobby que demanda ternpo, espaço e dinheiro" diz
Nogueira. Demanda também, é verdade, muito carinho. Um

CARRINHOS O psicólogo Carlos Eduardo Nogueira
começou sua coleção aos 7 anos de idade e hoje
eíe possui cerca de 2,4 mil peças no acervo

carinho, diga-se de passagem, que, em
muitos casos, passa de pai para filho.
É difícil precisar os motivos que levam
alguém a criar uma coleção, mas dá para
ter uma idéia. "Uma coleção pode come-
çar de maneiras muito diversas, depois de
um presente ganho, por curiosidade sobre
algum objeto ou época, por necessidade
de guardar algo" diz Rita de Cássia Mar-
ques, doutora em história e professora da
Universidade Federal de Minas Gerais.
"Manter uma coleção também é uma for-
ma de perpetuar um legado" explica. Foi
exatamente o que Viana fez ao herdar a
coleção de trens antigos do pai, que mor-
reu na década de 8o. "Nenhum dos meus
irmãos queria ficar com o acervo, então
resolvi assumir" explica ele, O que era
apenas uma responsabilidade se tornou
paixão e, daí por diante, o acervo de trens
só aumentou. Viana, inclusive, montou



uma loja chamada Brinquedos Raros e transformou a afeição
em negócio. Seus trens, entretanto, não estão à venda. "Mais
da metade da coleção que tenho hoje veio daquela herança. As
coleções de brinquedos têm um caráter de saudosismo, trazem
de volta um pouco da infância de cada um" diz ele.
O acervo de Viana é formado por 500 trens elétricos, fabri-
cados entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pela ale-
mã Marklin. Para ele é isso que identifica um colecionador.
"O colecionador define bem o que quer, pesquisa, conhece a
história, tem critérios científicos e se dedica à sua coleção."
Uma das raridades dentre todas as peças é um trem elétrico
que foi encontrado na cidade de Dresden, na Alemanha, após
o local ter sido devastado por um ataque de tropas aliadas.
"Dresden não era alvo militar, mas foi dizimada, e esse trem
foi encontrado inteiro."
Mas não basta possuir as peças mais raras, é preciso mantê-las.
Por isso, muitos dos colecionadores têm espaços reservados
para suas relíquias e, em caso de serem avariadas, buscam ajuda
de especialistas em restauração. "Minha coleção de carrinhos
fica em um armário vedado, longe da umidade e do calor ex-

TRENS ELÉTRICOS
Sidnei Paulo Viana herdou do pai metade
de sua coleção de 500 exemplares

cessivo" diz o psicólogo Nogueira. Além
disso, ele guarda todos os carrinhos sus-
pensos,, para que os pneus não fiquem
quadrados. "As peças mais antigas em
bom estado de conservação valem mais,
Se o brinquedo não estiver na sua caixa
original, já perde 30% do valor."
Nogueira, que começou a colecionar aos
sete anos de idade, tem hoje cerca de
2.400 carrinhos. Entre os xodós estão
os modelos Exoto, dos Estados Unidos,
e CMC, da Alemanha, além de miniatu-
ras de modelos brasileiros, como o Sinca
Chanibord, carro da década de 6o que
fazia parte de um dos primeiros seriados
de tevê do País, o Vigilante rodoviário. "É
muito difícil mensurar o preço de itens
como esses. Depende muito do que cada
um considera exclusivo; muitas vezes
erros de fabricação deixam itens mais
caros. Já vi carrinhos serem arrernata-

40



BONECAS
O consultor de moda Fernando Aidar teve sua

coleção de 180 unidades avaliada em US$ 50 mil

dos por US$ 77 mil." "As pessoas estão
sempre buscando algo que as singularize
e uma das formas é ter ou fazer algo úni-
co. Este aspecto está muito presente nas
coleções" explica Jorge Forbes, psicana-
lista especializado em comportamento
de consumo. A exclusividade da coleção
de Nogueira mora nos detalhes. Alguns
carros ficam ambientados em cidades em
miniatura, estações de bombeiro, postos
de gasolina e pistas de corrida. As cenas
são montadas com base em pesquisas
históricas para que o ambiente seja uma
reprodução fiel do momento em que o
carrinho foi fabricado. "Geralmente quem
se torna colecionador passa a estudar e
conhecer bastante a história de uma de-
terminada época" comenta.
História é o ponto de partida da coleção
do consultor de moda Fernando Aidar.
Especificamente, história da moda. A co-

leção é composta por 180 bonecas que representam ícones da
moda e mulheres que marcaram época pela elegância. "Elas são
divas, não são bonecas comuns. Todas têm um alto grau de de-
talhamento nas roupas, cabelo e maquiagem. São reproduções
fiéis" diz Aidar. E realmente são. Ali estão Twiggy, primeira top
model do mundo, Elizabeth Taylor, Madonna... "Além de serem
uma paixão, elas são uma inspiração, me ajudam a compreender
o comportamento das mulheres em determinadas épocas e isso
faz toda a diferença no meu trabalho."
Aidar começou a coleção ha dez anos, quando viu a primei-
ra boneca de alta-costura em uma viagem a Nova York. Como
já trabalhava com moda, se apaixonou pelas bonecas. "Além de
paixão, sinto uma espécie de saudosismo por estas bonecas,
pois elas resgatam o glamour de épocas maravilhosas" define.
A coleção da trabalho. Anualmente as bonecas são retiradas da
redoma e limpas urna a uma. O processo demora em média nove
horas. Criança perto desses brinquedos? Os colecionadores são
unânimes na resposta. "Nem pensar! Em casa tenho algumas
bonequinhas simples para quando alguma criança quiser brin-
car. Nas da coleção ninguém toca!" resume Aidar.
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