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uando o aposentado paulista João Ayres 
procurou um psiquiatra para tratar-se do 
transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). 
há quatro anos, buscava alívio para o hábito 

de conferir incessantemente se portas e janelas esta
vam trancadas. As sessões de terapia, porém, trou
xeram à tona outro sintoma que, até então, ele pare
cia não enxergar: o colecionismo. Ayres mantinha a 
edícula de três cômodos e todo o quintal da casa on
de mora com a mulher e duas filhas, em Botucatu, 
no interior de São Paulo abarrotados com restos de 
materiais de construção e móveis velhos. Dentro de 
casa. empilhava notas fiscais, manuais, contas, bole
tins escolares e papéis de toda natureza que passa
ram por suas mãos nas últimas décadas. "Não con
seguia me desfazer de nada. pois achava que tudo 
aquilo seria útil algum dia", conta. Com o tratamen
to, que inclui antidepressivos e sessões semanais de 
terapia, o aposentado passou a controlar seus sinto
mas de verificação. Mas ainda luta contra a comple
xidade do colecionismo. "Hoje não acumulo tanto, 
mas continuo a sofrer quando preciso separar o que 
deve ir para o lixo", diz. 

A compulsão para acumular objetos atinge cerca 
de 5% da população e acomete quase sempre pes
soas mais velhas (embora se saiba até de crianças 
que manifestam o transtorno). Atualmente, é o tema 
de duas séries exibidas por canais pagos. Obsessivos 
Compulsivos, no A&E. e Acumuladores, no Disco-
very Home & Health, retratam casos gravíssimos, às 
vezes até dantescos, de colecionismo — e a dificul
dade enervante dos personagens em aceitar a doença. 
"A falta de autocrítica é muito comum entre os cole
cionadores. Eles acreditam que os objetos, mesmo 
os mais danificados, lhes serão necessários no futu
ro", explica o psiquiatra Aristides Cordioli da Uni
versidade Federal do Rio Grande do Sul. Como se 
recusam a reconhecer o problema, os colecionistas 
ignoram as súplicas dos familiares acuados dentro 
da própria casa. Nas situações mais severas, aliás, o 
colecionista invariavelmente termina sozinho em 
meio às suas montanhas de bugigangas: de maneira 
tanto concreta quanto metafórica, não sobra espaço 
para mais nada nem ninguém em sua vida. 

Em uma situação comum descrita pelos psiquia
tras, o acumulador insiste que sua "mania" não re-
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presenta um problema para os outros 
membros da família — "são só alguns 
objetos, eles não se importam" é uma 
afirmação típica desses pacientes. Para 
o gerente de TI Jaime Alves da Silva, 
paulista de 45 anos. por exemplo, não 
há nada de errado em sua coleção — 
que, segundo ele. é quase toda formada 
por arquivos digitais. "Tenho algumas 
caixas com revistas no banheiro de em
pregada. Fora isso. guardo muitas fo
tos, vídeos, músicas e HQs digitaliza
dos, além de todos os e-mails que já 
enviei e recebi. Tudo armazenado em 
discos rígidos externos, que não ocu
pam muito espaço", diz. Com a pala
vra, Iraneide Rocha, mulher de Jaime: 
"É uma quantidade sem fim de vinis, 
revistas e brinquedos que tomam quase 
todos os armários da casa. Há tempos 
tento reformar o banheiro de serviço e 
o quarto de hóspedes, mas ele não con
segue se livrar das caixas que ocupam 
esses cômodos". 

Mesmo nos raros casos em que sus
peita ter um distúrbio, o acumulador 
prefere escondê-lo. "Não só por vergo
nha da situação em que vive. mas tam
bém pelo sofrimento que a simples ideia 
de enfrentar um tratamento causa", ex-
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 49, p. 102-106, 7 dez. 2011. 




